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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A BuscBusc Serviços Ltda. (“BuscBusc”) tem o compromisso contínuo com a 

qualidade de seus serviços, bem como do bem-estar de nossos usuários. 

Por esse motivo, elaboramos a presente Política de Privacidade da maneira mais clara, 

direta e transparente possível, para focarmos no que realmente importa: proteger a sua 

privacidade e explicar como os seus dados pessoais serão tratados. 

Privacidade é um assunto sério, então nosso controle, manutenção e transmissão dos 

dados que são inseridos na nossa plataforma estão em consonância com as principais 

legislações vigentes, em especial a General Data Protection Regulation (GDPR), da 

Europa e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, instituída no Brasil pela Lei nº 

13.709/2018). 

Nos tópicos a seguir, explicaremos melhor quais os dados que poderão ser coletados e 

o que fazemos com ele, os principais direitos do usuário em relação à proteção de dados 

pessoais e como o contato conosco pode ser feito, para sanar qualquer dúvida ou 

requerimento em relação às suas informações. 

 

1. DADOS QUE COLETAMOS E MOTIVO DA COLETA 

 

Nosso site realizar a coleta de alguns dados pessoais do usuário, que são utilizados 

basicamente para possibilitar a execução dos nossos serviços de intermediação entre o 

Prestador Usuário e o Usuário pela plataforma. 

 

Os dados que coletamos em nossas plataformas são os seguintes: 

 

• Informações pessoais ou comerciais (nome, razão social, CPF, CNPJ, endereço, e-mail 

e número de telefone) 

• Informações relativas ao processo de login na plataforma (nome de usuário e senha) 
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• Serviços de acesso terceirizado em redes sociais (Para login com a conta do Facebook, 

Google, etc.) 

• Informações relativas ao pagamento (cartão de crédito, endereço de faturamento, 

número de serviço de pagamento, número de conta bancária) 

• Outros tipos de informação não listadas acima, desde que expressamente autorizadas 

pelo usuário ou pelo terceiro credenciado para lhe representar 

 

Além disso, obtemos dados e informações de bases de dados públicas, mídias sociais ou 

parceiros, como provedores de marketing e analítica, bem como dados e informações 

coletados de maneira automática pela nossa plataforma, através de ‘‘Cookies’’. 

 

Os ‘‘Cookies’’ consistem em arquivos de texto que são enviados pelos sites para o 

computador do usuário, visando armazenar informações relacionadas ao padrão de uso, 

endereço de IP, configurações do navegador, sistema operacional, etc. 

 

Essas informações são usadas para otimizar as funcionalidades da nossa plataforma, ao 

entender o perfil dos usuários e os dispositivos (computadores, tablets, celulares) usados 

para acessá-la. 

 

2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS 

 

Os dados coletados por nós, como já dito anteriormente, permanecem em nossa base 

de dados estritamente para a realização de nossos serviços, sem qualquer 

compartilhamento. 

 

Excepcionalmente, os dados poderão ser compartilhados nos seguintes casos: 

 

• Em relação às informações de pagamento, para as plataformas terceiras responsáveis 

por processar essas transações ou para o próprio Prestador de Serviço, caso seja essa a 

alternativa selecionada. 
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• Em relação aos dados pessoais do Usuário, pelo Prestador de Serviço para fins de 

cumprimento do avençado. 

• Em caso de expressa determinação legal ou judicial, ou para evitar dano físico ou 

prejuízo financeiro em decorrência de investigação relacionada a atividades ilegais; 

• Nas hipóteses de reorganização, dissolução ou liquidação da empresa, aos novos 

controladores ou adquirentes. 

 

3. TEMPO DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Os dados pessoais serão armazenados pelo tempo necessário para prestação dos 

serviços contratados.  

 

Uma vez expirado o período de armazenamento dos dados pessoais, eles são removidos 

de nossa base de dados ou anonimizados, com exceção das hipóteses trazidas pelo art. 

16 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados): 

 

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu 
tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a 
conservação para as seguintes finalidades:  

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais;  

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 
tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou  

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde 
que anonimizados os dados.  
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4. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS E SUA PRIVACIDADE 

 

Nossa plataforma conta com modernas tecnologias para proteger os seus dados pessoais 

de acessos não autorizados e situações de perda, extravio ou alteração dessas 

informações. 

 

Dentre as medidas tomadas, podemos destacar: 

 

• Manutenção de ambiente seguro para armazenamento e tratamento dos dados 

pessoais coletados 

• Limitação de acesso aos dados a terceiros, exceto nas hipóteses previstas no Item 2 

– ‘‘Compartilhamento de Dados com Terceiros’’ 

• Existência de registro de todos aqueles que têm, de alguma forma, contato com os 

dados armazenados. 

 

Ainda que todas as medidas de segurança sejam adotadas pela BuscBusc, é possível a 

existência de problemas motivados unicamente por terceiros, como ataques de hackers 

ou crackers ou em caso e culpa exclusiva do usuário pela divulgação dos dados. 

 

Em todas essas hipóteses, a BuscBusc reserva-se ao direito de se eximir da 

responsabilidade, em virtude de se tratar de situações excepcionais nas quais não temos 

qualquer controle. 

 

5. DIREITOS DO TITULAR E CONTATO CONOSCO 

 

O usuário tem o direito de a qualquer momento, mediante requisição, em acessar, 

solicitar a correção ou anonimização, requerer a portabilidade ou a eliminação dos dados 

mantidos por nós. 

 

A BuscBusc se reserva ao direito de tomar medidas adicionais de verificação de 

identidade antes de fornecer o acesso às informações requeridas, como medida de 

proteger a sua privacidade ou segurança. 
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Permanecemos sempre à disposição para esclarecimentos adicionais em nossa Central 

de Atendimento, que pode ser acessada em nossa página inicial www.buscbusc.com.br. 
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