PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE SEUS DADOS PESSOAIS
Sua privacidade, e a proteção de seus dados pessoais, são muito importantes
para nós do PRISA.
Para que possamos assegurar seus direitos, publicamos este informativo
simplificado explicando como e porque tratamos seus dados.

POR QUE COLETAMOS SEUS DADOS?
Somos uma delegação de serviço público. Assim, coletamos seus dados para
que possamos prestar os serviços que nos foram delegados por lei, para dar
segurança jurídica aos seus negócios, e atender às determinações do Poder
Público.

O MÍNIMO NECESSÁRIO
Nós coletamos apenas os dados que são estritamente necessários à
prática dos atos ou determinações legais. Nenhum dado adicional é
coletado.

DADOS COLETADOS
Dependem do serviço a ser solicitado, mas, via de regra, coletamos dados
básicos como nome, número de documentos, nascimento, estado civil,
endereço e telefone. Outros dados podem ser coletados, a depender do
serviço solicitado.

PARA O QUE MEUS DADOS SÃO UTILIZADOS?
Essencialmente, para que possamos lhes prestar os serviços que nos são delegados, ou então
cumprir alguma determinação legal. Alguns exemplos:
Qualificação das partes em atos de registro de imóveis, títulos e documentos, ou civil de
pessoa jurídica;
Envio de notificações;
Emissão de nota-fiscal;
Emissão de Declaração de Operação Imobiliária à Receita Federal;
Emissão de Declaração de Operação Imobiliária ao COAF, quando presentes indícios de
prática de ato com incidência da Lei 9613/98;
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SEGURANÇA
Cuidados das informações com segurança e privacidade. Todos
nossos colaboradores estão sendo conscientizados acerca da
importância da privacidade e proteção dos dados pessoais, e a
serventia está em busca de constante aprimoramento de seus
sistemas e políticas.

DIREITOS
Respeitamos todos os direitos que lhe são assegurados por lei,
incluindo-se aqueles previstos na LGPD. Para saber um pouco mais
sobre eles, acesse o informe em nosso site, ou consulte os informativos
afixados nos balcões de atendimento.

ENCARREGADO
Em caso de dúvida, ou mesmo solicitação relacionada à Privacidade e
Proteção de Dados, contate nosso Encarregado - lgpd@prisa.com.br

SAIBA MAIS
Caso você queira saber um pouquinho mais sobre a LGPD, acesse o QR
Code abaixo
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