
1. OBJETIVO 

Esta Política tem por finalidade demonstrar o compromisso da TGD Arquitetura 

e Engenharia com a privacidade e proteção dos seus Dados. 

2. Como são coletados os dados: Os Dados, incluindo Dados Pessoais, podem 

ser coletados quando você se submete a um formulário encontrado em nosso 

site, aplicativos, acordos comerciais ou em nossos plantões de venda. 

3. O que coletamos?  

Dados coletados para atender solicitações dos usuários, para enriquecer a 

experiência e promover produtos e serviços: Nome Completo, E-mail e 

Telefone; 

4. Atualização e Veracidade dos Dados: Você é o único responsável pela 

precisão, veracidade ou falta dela em relação aos Dados que você fornece ou 

pela sua desatualização. Fique atento pois é de sua responsabilidade garantir a 

exatidão ou mantê-los atualizados. 

5. Base de Dados coletada: A base de dados formada por meio da coleta de 

Dados é de nossa propriedade e está sob nossa responsabilidade, sendo que 

seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão feitos dentro 

dos limites e propósitos dos negócios descritos nesta Política. 

6. Tecnologias empregadas. Nós utilizamos a(s) seguinte(s) tecnologia(s): 

Cookies, cabendo a você configurar o seu navegador de Internet caso deseje 

bloqueá-los. Nesta hipótese, algumas funcionalidades que oferecemos poderão 

ser limitadas. 

6.1. Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e 

os termos desta Política. 

6.2 Nós não utilizamos nenhum tipo de decisão unicamente automatizada que 

impacte você. 

7. COMO COMPARTILHAMOS DADOS E INFORMAÇÕES 

7.1. Hipóteses de compartilhamento dos Dados. Os Dados coletados e as 

atividades registradas podem ser compartilhados: 

• (i) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais 

competentes, sempre que houver determinação legal, requerimento, 

requisição ou ordem judicial; 

• (ii) Com instituições responsáveis por cobrar o crédito decorrente da 

aquisição da(s) unidade(s) imobiliária(s) que você adquiriu; 



• (iii) Com o corretor de imóveis, quando a compra for intermediada; 

• (iv) Instituições financeiras de financiamento de imóvel; 

• (v) Com a administradora do condomínio, que prestará os serviços de 

gestão e administração do empreendimento; e 

• (vi) De forma automática, em caso de movimentações societárias, como 

fusão, aquisição e incorporação. 

• (vii) Securitização de recebíveis; 

• (viii) Com prestadores de serviços para realização de 

enquetes/pesquisas, eventos e outros, sempre com consentimento 

prévio do titular. 

7.2. Não compartilhamento. Não compartilhamos seus Dados Pessoais com 

fabricantes de móveis, fornecedores de eletrodomésticos, outras 

incorporadoras. 

8. COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS E COMO VOCÊ TAMBÉM PODERÁ 

PROTEGÊ-LOS 

8.1 Links externos. Quando você utilizar nossas Plataformas, você poderá ser 

conduzido, via link a outros portais ou plataformas, que poderão coletar suas 

informações e ter sua própria Política de Tratamento de Dados. 

8.2 Comunicação por e-mail. Para otimizar e melhorar nossa comunicação, 

quando enviamos um e-mail para você podemos receber uma notificação 

quando eles são abertos, desde que esta possibilidade esteja disponível. É 

importante você ficar atento, pois os e-mails são enviados somente pelos 

domínios: tgd@tgd.eng.br, cominicacao@tgd.eng.br, julia@tgd.eng.br, 

luis@tgd.eng.br 

9. COMO ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS E O REGISTRO DE 

ATIVIDADES 

Os seus dados pessoais serão eliminados pelo nosso time, quando não forem 

mais necessários para cumprir qualquer obrigação legal ou quando o Usuário 

solicitar o seu descarte, exceto se a manutenção do dado for expressamente 

autorizada por lei. 

As informações poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória, transferência a terceiro sempre respeitando os requisitos de 

tratamento de dados. 

10. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS E COMO EXERCÊ-LOS 
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11. Seus Direitos básicos. Você poderá solicitar ao nosso time a confirmação 

da existência do tratamento de Dados Pessoais, além da exibição ou 

retificação de seus Dados Pessoais, por meio dos nossos Canais de 

Atendimento. Tanto pelo telefone 51 33305522, como pelo email 

cominicacao@tgd.eng.br 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Alteração do teor e atualização: Você reconhece o nosso direito de alterar 

o teor desta Política a qualquer momento, conforme a finalidade ou 

necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de 

lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo a você verificá-la 

sempre que efetuar o acesso à Plataforma ou utilizar nossos serviços. 

12.2. Comunicação Eletrônica: Você reconhece que toda comunicação 

realizada por e-mail (aos endereços informados no seu cadastro), SMS, 

aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra forma digital, 

também são válidas, eficazes e suficiente para a divulgação de qualquer 

assunto que se refira aos serviços que prestamos. 

13. REFERÊNCIAS 

• Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; 

 


