Política
de
Credshopping

Privacidade

da

Jean Cordeiro Corrêa Ltda., CNPJ 01765090/0001-74, devidamente registrada nos
órgãos competentes, proprietária do site Credshopping.com.br, expõe seu
compromisso de privacidade e segurança dos dados de seus
clientes/usuários em especial durante o processo de navegação e contratação de
empréstimos e aquisição de produtos.
Para que os clientes/usuários tenham acesso aos
serviços e produtos
disponibilizados através da Credshopping, é indispensável aceitar e ou concordar
com esta Política de Privacidade.
A informação de seus dados cadastrais, só serão repassados às Instituições
Financeiras parceiras diretamente envolvidas nas operações de análise e
contratação dos serviços ou operação de crédito, conforme autorizado de forma
expressa em cláusula específica.
Administra e guarda as suas informações de forma sigilosa .Entretanto, informa que
em casos excepcionais, como para cumprimento de determinações judiciais é
obrigada a disponibilizar as informações obtidas.
Eventualmente, em caso de inadimplemento das obrigações assumidas, com o
objetivo específico de garantir o recebimento da divida, a Credshopping e as
Instituições Financeiras envolvidas na operação, repassarão as informações
necessárias às entidades de proteção ao crédito, agências de cobrança, etc..
Somente serão solicitados e coletados os dados estritamente necessários para a
atividade fim, os quais, fora das hipóteses acima, são mantidos na mais restrita
confidencialidade, não sendo vendidos, trocados ou divulgados a terceiros.
A Credshopping poderá enviar através de e-mail, SMS, WhatsApp ou outros meios
de comunicação, informação sobre serviços prestados ou produtos de seu portfólio,
bem como, solicitar pesquisa sobre serviços , qualidade e outras informações,
sendo que o USUÁRIO tem o direito de solicitar o não envio de informações com
caráter apenas publicitário ou cancelar qualquer autorização fornecida
anteriormente.

A Credshopping preza pela privacidade de seus usuários.
Para segurança de seus dados a Credshopping utiliza cookies, que são pequenos
arquivos armazenados pelo navegador de internet com suas preferências de
configuração e dados de navegação, os quais após coletados ficam armazenados
no sistema, registrando seu endereço IP (Internet Protocol), seu provedor de acesso
à Internet e o tipo de navegador utilizado (Chrome, Internet Explorer, FireFox, etc.),
informações estas, necessárias para o gerenciamento e a concessão do serviço ou
produto solicitado. Reafirma que tais informações não são compartilhadas com
terceiros e servem apenas para que possa sempre disponibilizar um serviço de
melhor qualidade a seus clientes.
Para a maior segurança de todos os envolvidos, a Credshopping utiliza, quando
disponível, o serviço de geolocalização do seu navegador de forma similar ao GPS
e, através dele, é possível identificar o local de onde você está acessando o site
com maior precisão. Esta informação é utilizada pela Credshopping na identificação
de potenciais tentativas de fraudes e também como critério para a análise de risco
na concessão de crédito, por meio do cruzamento de dados entre as informações
fornecidas pelo usuário e a conferência do local de acesso.
Para que a Credshopping tenha acesso a esta informação, você deve autorizar o
uso do serviço de geolocalização de seu navegador de internet quando for
solicitado. Esta solicitação é exibida no topo do navegador, logo abaixo da barra de
endereços. Caso você não deseje compartilhar esta informação, basta não
autorizar. Este serviço não é disponível em todos os navegadores de internet
atualmente encontrados no mercado. O acesso ou não a esta modalidade pela
Credshopping, depende do usuário, mesmo porque, o padrão do navegador é não
permitir o acesso a esta informação. Contudo, para aumentar a segurança contra
fraudes e diminuir o tempo de aprovação do seu empréstimo, a Credshopping
recomenda que autorize o uso do serviço de geolocalização, quando solicitado, para
sua própria segurança..
A Credshopping, mediante autorização do USUÁRIO, durante o uso do site, poderá
ter acesso às informações das suas contas de redes sociais, utilizando dessas
informações com o intuito da melhoria contínua dos serviços prestados e divulgação
do site.
Segurança das Informações.
A segurança de toda informação fornecida é extremamente importante, pois evita
que outras pessoas tenham acesso a seus dados, bem como garante que nenhum
acesso indevido seja feito em seu nome .A confidencialidade, integridade e
disponibilidade de toda informação fornecida, são resguardadas com as mais
modernas técnicas.Os dados são armazenados nos servidores submetidos à política

de segurança que garante que o acesso às informações do USUÁRIO é restrito a
pessoas habilitadas e autorizadas a manuseá-las.
Todas as transações através deste site são executadas com a tecnologia SSL
(Secure Socket Layer – tecnologia de criptografia que garante a segurança do
mesmo, também reconhecida pelo desenho de um pequeno cadeado), garantindo
que todos os seus dados pessoais não possam ser interceptados por terceiros. Esta
é a mesma tecnologia utilizada pelos grandes bancos para transações on-line com
seus clientes.
È importante que você proteja suas informações contra acessos não autorizados ao
seu computador ou dispositivo móvel (celulares, tablets, etc), contas e senhas. Sua
senha deve ser sempre pessoal e intransferível, ou seja, ela não deve ser
compartilhada com terceiros, nem mesmo familiares.
Sua senha é armazenada nos bancos de dados do site, que utiliza as mais
modernas formas de criptografia e para garantir sua segurança, nem mesmo
funcionários e colaboradores da empresa têm acesso a ela.
A Credshopping nunca solicita sua senha por e-mail ou telefone. Caso alguém entre
em contato com você solicitando sua senha pessoal, mesmo que se identifique
como alguém da equipe ou um de seus parceiros, por favor, desligue o telefone e
entre em contato com a central de atendimento, pois pode tratar-se de tentativa de
fraude.
Caso a Credshopping suspeite de alguma informação que possa se configurar em
tentativa ou fraude, reserva-se o direito de repassar tais informações aos órgãos
competentes em apurar prevenção de fraude  e ou lavagem de dinheiro.
A Credshopping nunca envia e-mails com arquivos anexos para ser executados (tais
como, exe, com. dmg, etc.) e que possam causar algum dano ao seu computador ou
dispositivo móvel. As mensagens não contêm link para eventuais downloads em seu
computador. Caso você clique numa mensagem acreditando ser da Credshopping e
for feito o download de um arquivo em seu computador, apague-o imediatamente e
entre em contato com a central de atendimento. O único anexo de e-mail é a
eventual proposta de empréstimo aprovada e todos os links do site o direcionarão
ao Site de destino, sem que se faça o download de qualquer arquivo.
Ao ser direcionado ao Site das Instituições Financeiras ou Parceiros Comerciais da
Credshopping, atentar que deverá tomar conhecimento da Política de Privacidade e
Termos de Uso desses sites
Reafirma que a segurança de seus dados não depende exclusivamente da
Credshopping, de modo que você deve sempre estar atento às seguintes

orientações, para ajudar você a ter maior segurança na sua navegação pela
internet:
1. Mantenha suas senhas em segurança e nunca as compartilhe com terceiros;
2. Não utilize seu nome, data de nascimento, palavras comuns, números
sequenciais (ex.: 12345) ou informações facilmente verificáveis sobre você
nas suas senhas. Evite, também, senhas muito curtas;
3. Evite utilizar a mesma senha para suas contas importantes em outros sites;
4. Jamais utilize contas compartilhadas com amigos, familiares, colegas de
trabalho etc. Ou seja, a conta (usuário e senha) deve ser única e
exclusivamente sua;
5. Mantenha sempre o programa antivírus do seu computador atualizado. Caso
você não tenha um antivírus, recomenda-se que você instale um, o quanto
antes;
6. Computadores compartilhados nem sempre são confiáveis. Sempre que
acessar um site em um computador compartilhado, certifique-se que você
encerrou sua navegação ao terminar de acessar o site. A opção sair varia de
site para site e pode estar disponibilizado nas páginas como “Logout”,
“Encerrar sessão”, “Sair”, etc;
7. Jamais permita que o navegador salve automaticamente a sua senha em
dispositivos compartilhados ou mesmo em dispositivos particulares;
8. Mantenha sempre seu navegador de internet atualizado conforme orientação
do fabricante (Google, Microsoft etc.). O processo de atualização varia de
acordo com seu navegador;
9. Evite solicitar empréstimos quando sua conexão à internet se der por meio
de redes sem fio (wireless) que você não conheça e/ou estejam
desprotegidas (sem necessidade de inserir senha para conectar-se);
10. Ao acessar a internet em lugares públicos, tome cuidado para que pessoas
próximas não possam ver o que está fazendo, sua senha e seus dados
pessoais;
11. Quando for digitar informações privadas em um site, certifique-se que você
está utilizando uma conexão segura. Os navegadores de internet em geral
exibem um cadeado ao lado do endereço do site no topo da janela
(tecnologia SSL) para ilustrar que você está em um ambiente seguro. Você
pode clicar no cadeado e obter maiores informações sobre o certificado e o
próprio site antes de prosseguir. Apesar de o padrão ser a exibição de um
cadeado ao lado do endereço do site, cada navegador de internet possui
funcionalidades distintas e pode operar de diferentes formas. Caso você
tenha dúvidas sobre esta funcionalidade, sugere-se que você consulte o
manual de utilização do seu navegador de internet.
A Política de Privacidade Credshopping visa assegurar a segurança das
suas informaçõe, podendo ser alterada a qualquer momento, sendo que
ficará disponível assim que postada,bem como, as versões anteriores.
Aconselha-se ao usuário manter-se sempre informado desta Política.

