Política de privacidade
DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, DO ARMAZENAMENTO E DA SEGURANÇA DE DADOS
PESSOAIS
1. Todo e qualquer dado pessoal do CORRETOR, obtido pela NOCTA quando do cadastro do
CORRETOR ou do uso da PLATAFORMA, será armazenado em servidores ou meios magnéticos
seguros da própria NOCTA ou de terceiros escolhidos pelos critérios da qualidade e da
idoneidade.
1.1. Para os efeitos destes TERMOS DE USO, são considerados “dados pessoais” todos os dados
não-públicos relativos à identidade e à vida privada de seu titular.
2. A NOCTA envidará os melhores esforços, dentro dos limites da proporcionalidade, para manter
a con dencialidade e a segurança dos dados pessoais do CORRETOR sob sua guarda.
2.1. A NOCTA não será responsabilizada, contudo, por danos ou prejuízos sofridos pelo
CORRETOR por caso fortuito ou força maior, nem por decorrência da violação ou circunavegação
das medidas de segurança implementadas por parte de terceiros que utilizem, irregular ou
delituosamente, as redes públicas, a internet ou quaisquer outros meios tecnológicos para violar
sistemas e acessar ilegalmente os referidos dados.
2.2. O CORRETOR aceita que seus dados pessoais, ainda que sejam individualizáveis e permitam
sua identi cação, poderão ser acessados por funcionários da própria NOCTA, para geração de
relatórios variados, para a correção de erros operacionais e para a análise de possíveis casos de
fraude.
3. O CORRETOR aceita que a NOCTA utiliza tecnologias comuns de internet para acompanhar as
interações do CORRETOR com a PLATAFORMA, inclusive com coleta e armazenamento de
endereço de IP, página solicitada, tempo de duração do acesso, tipo de aparelho ou terminal,
navegador, entre outros.
4. O CORRETOR aceita que seus dados pessoais podem ser coletados e armazenados por
quaisquer formas legítimas de interação com a PLATAFORMA, incluindo, mas não apenas, os
casos seguintes:
Quando tais dados forem inseridos na PLATAFORMA quando do cadastro do CORRETOR junto à
NOCTA;
Quando da realização do download da PLATAFORMA para o smartphone ou tablet do
CORRETOR;
Quando do envio de e-mails à NOCTA;
Quando da conexão com outros sites e aplicações de internet de parceiros da NOCTA;
Quando do contato entre NOCTA e CORRETOR por meio telefônico;
Quando do contato entre NOCTA e CORRETOR ou entre terceiros e CORRETOR por meio de
redes sociais;
Quando tais dados forem fornecidos pelo CORRETOR à NOCTA por outras formas.
5. O CORRETOR autoriza a NOCTA a compartilhar seus dados pessoais, de forma agregada e
não-individualizada, com anunciantes, patrocinadores e parceiros comerciais, inclusive para
efeito de oferecimento de promoções, benefícios e produtos de seu interesse ao CORRETOR,
além de mídia programática, remarketing, e-mail marketing, disparo de SMS e a ns.
5.1. Caso o CORRETOR deseje proibir a divulgação de seus dados pessoais de que trata a cláusula
10.5 acima, deverá enviar noti cação à NOCTA por meio da PLATAFORMA. Enquanto não for
enviada a referida noti cação, e a partir de 15 (quinze) dias da data de preenchimento do seu

cadastro, a omissão será considerada como aceite tácito, reconhecendo o CORRETOR o direito
da NOCTA em compartilhar os mencionados dados.
6. O CORRETOR reconhece e aceita que a NOCTA informará às autoridades públicas
competentes os dados pessoais à cuja entrega seja obrigada, nos termos da lei.
6.1. A NOCTA informará à autoridade judicial, mediante ofício, requisição ou decisão motivada e
que especi que o período a que se refere a solicitação, nos termos dos artigos 10º, §1º e 22,
Parágrafo Único da Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), quaisquer dados
pessoais do CORRETOR assim solicitados.
6.2. A NOCTA informará à autoridade administrativa, mediante ofício ou requisição, nos termos
do artigo 10º, §3º da Lei nº 12.965, dados pessoais cadastrais referentes à quali cação pessoal,
liação e endereço do CORRETOR.
7. A NOCTA poderá fornecer a terceiros os dados pessoais do CORRETOR desde que de forma
anônima e não imediatamente traçável ao CORRETOR, para elaboração de relatórios e análises
para aperfeiçoamento da PLATAFORMA.
8. O CORRETOR poderá, quando do término da relação contratual com a NOCTA de que tratam
estes TERMOS DE USO, solicitar a exclusão de nitiva de seus dados pessoais dos servidores da
NOCTA, respeitados os períodos de guarda obrigatória de dados, nos termos do artigo 7º, X da
Lei 12.965.

