Política de Privacidade
Nossa Política de Privacidade busca reafirmar o compromisso da ZAC com a adoção
das melhores práticas de segurança, transparência e privacidade no acesso e
tratamento das suas informações. Ela busca esclarecer como coletamos, usamos,
armazenamos e tratamos os seus dados.

Como usamos os dados coletados?
Usamos os dados coletados para os seguintes fins:
● Funcionamento das Plataformas ZAC: Os dados coletados são utilizados para
manutenção e aprimoramento das nossas plataformas, como o Blog e Site.
● Contato Direto com o Usuário: A ZAC poderá entrar em contato com os Usuários,
seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails ou notificações com alertas e
comunicados relacionados à ZAC. Caso o Usuário não queira mais receber e-mails da
ZAC, ele deverá clicar no link de cancelamento (“Cancelar Assinatura”) presente no
rodapé dos e-mails que enviamos.
● Oferecimento de Produtos e/ou Serviços: A ZAC poderá processar os Dados
Pessoais e Dados de Matrícula, de forma automatizada e codificada, com o uso do
Software, para identificar necessidades específicas dos Usuários e, com base nisto,
desenvolver e/ou oferecer produtos e serviços que se enquadrem no seu perfil. Da
mesma forma, os dados coletados poderão ser tratados para fins de prevenção a
fraudes no oferecimento e contratação de serviços e produtos por Usuários. Em

hipótese alguma, a ZAC compartilhará os Dados Pessoais e/ou Dados de Matrícula
com Parceiros sem o prévio e expresso consentimento do Usuário, conforme previsto
nesta Política de Privacidade.

Segurança das informações
Consideramos as informações dos usuários de nosso site importantes e sigilosas.
Colhemos informações pessoais como nome, telefone e outras quando fornecidas
voluntariamente através dos formulários de cadastro. Estas informações em hipótese
alguma serão compartilhadas, publicadas ou comercializadas com terceiros. Salvo se
a ZAC Imóveis for obrigada por lei, processo ou determinação de autoridades a
fazê-lo para preservar a segurança de outros usuários ou identificar algum crime.
Sobre os Cookies
Essa tecnologia visa melhorar o entendimento sobre o comportamento do usuário no
site, ajudando a medir a eficácia de campanhas, pesquisas, bem como para controle
interno de audiência e de preferências. A aceitação ou não dos cookies pode ser
livremente alterada nas configurações de seu navegador. Os dados reais dos
usuários, como os seus nomes, não são revelados através de cookies.

Dúvidas e esclarecimentos
Para quaisquer esclarecimentos sobre a Política de Privacidade da ZAC Imóveis entre
em contato através do zac@zacimoveis.com.br. A ZAC Imóveis poderá realizar
retificações e mudanças nesta Política de Privacidade sempre que houver
necessidade. Este documento não cria qualquer vínculo contratual entre o site e o
usuário.

