BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Banco Crédit Agricole Brasil S.A. (“Banco Crédit Agricole”), reafirmando a transparência e respeito
por seus clientes, estabelece os seguintes termos e condições referentes à política de privacidade
(“Política de Privacidade”) sobre as informações coletadas dos usuários dos serviços e produtos do
site. Como esta política está sujeita a eventuais alterações, recomendamos a consulta periódica a
este documento. A utilização do site implica na aceitação por parte do usuário com os termos e
condições da Política de Privacidade vigente.
Extensão dos efeitos
Os termos e condições da Política de Privacidade aqui expostos aplicam-se às informações que sejam
disponibilizadas ao Banco Crédit Agricole, mas que de forma alguma possam ser aplicadas a outros
sites, incluindo os sites que de alguma forma estejam vinculados ao site do Banco Crédit Agricole, por
meio de links ou outras formas de divulgação e acesso. Estes referidos sites podem conter
disposições diversas em suas políticas de privacidade ou mesmo podem não possuir qualquer
política, sendo que o Banco Crédit Agricole não se responsabiliza nem pode ser responsabilizado por
qualquer violação aos direitos de privacidade que possa ocorrer por parte destes.
Confidencialidade e Integridade
As informações fornecidas pelos usuários serão coletadas e guardadas de forma segura, segundo
rígidos padrões de segurança e confiabilidade, sendo garantida a integridade das informações
fornecidas. Os dados coletados jamais serão transferidos a terceiros, exceto mediante determinação
legal ou judicial. Os usuários serão avisados sobre quais dados estarão sendo coletados, ficando a seu
critério fornecê-los ou não, sendo informados sobre as conseqüências de sua decisão.
Segurança
O acesso aos dados coletados está restrito a pessoal autorizado e qualificado para desempenhar as
funções inerentes ao Banco Crédit Agricole. Os funcionários que se utilizarem de forma indevida
estes dados, ferindo a nossa Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em
nosso processo disciplinar e na legislação aplicável. Eventualmente poderemos nos utilizar de cookies
e informações sobre seu endereço IP (“Internet Protocol”) para confirmar a sua identidade,
personalizar seu acesso, melhorar a comunicação com nossos visitantes e utilizá-los para dados
estatísticos. Caso prefira, o usuário pode configurar seu programa de navegação de Internet para
rejeitar a coleta automática dessas informações, sendo importante ressaltar que tal fato pode
comprometer o pleno funcionamento do site.
Eventualmente poderemos nos utilizar de cookies e informações sobre seu endereço IP ("Internet
Protocol") para confirmar a sua identidade, personalizar seu acesso, melhorar a comunicação com
nossos visitantes e utiliza-los para dados estatísticos.
Caso prefira, o usuário pode configurar seu programa de navegação de Internet para rejeitar a coleta
automática dessas informações, sendo importante ressaltar que tal fato pode comprometer o pleno
funcionamento do site.

Tratamento das Informações
As informações disponibilizadas pelos usuários são utilizadas para a realização e o aprimoramento
dos serviços prestados, ficando armazenados em nosso sistema para fins estatísticos e de
relacionamento. Qualquer utilização destes dados para outro propósito, sempre por meios éticos e
legais, será comunicada previamente ao usuário.
Lei Aplicável e Resolução de Conflitos
Toda e qualquer controvérsia decorrente destes Termos e Condições de Política de Privacidade será
solucionada de acordo com a lei brasileira.

