
 

Política de Privacidade e Cookies 
 

Formulários de Contato, quais dados coletamos e 
porquê. 
 
No formulário de contato, coletamos e mantemos as informações: Nome, e-mail e telefone para 
podermos realizar o atendimento do cooperado. 
 
No formulário “Cadastre-se agora” da página “Seja um Cooperado” coletamos as informações 
listadas abaixo para análise do cadastro do associado e contato caso seja necessário: 
 

a) Nome completo; 
b) E-mail; 
c) Telefone residencial; 
d) Celular; 
e) Setor de trabalho. 

 

Cookies 
 
Nós utilizamos cookies. Cookies são pequenos arquivos de textos simples que sites armazenam 
em seu navegador para salvar suas preferências e configurações. Por exemplo, quando você 
acessa um site pela primeira vez, que faz uso de cookies, este site envia um arquivo de texto com 
suas preferências para o seu navegador, como: Região de onde você está acessando, seu 
endereço de e-mail, idioma escolhido, cores, produtos que você poderá gostar com base em suas 
pesquisas, etc. Quando você acessar o site novamente, seu navegador irá enviar este arquivo para 
o site, desta forma as suas configurações e preferências serão aplicadas automaticamente sem 
que você precise configurar tudo de novo (a menos que você queira). 
Ao preencher um formulário de contato em nosso site, você poderá optar por salvar as 
informações solicitadas nos cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher 
seus dados novamente quando fizer outro comentário. Estes cookies duram 1 (um) ano. 
 

Tipos de cookies que usamos  
 
Essencial: Alguns cookies são essenciais para que você possa experimentar todas as 
funcionalidades do nosso site. Eles nos permitem manter as sessões do usuário e prevenir 
quaisquer ameaças à segurança. Eles não coletam ou armazenam nenhuma informação pessoal. 
Por exemplo, esses cookies permitem que você faça login em sua conta e adicione produtos à sua 
cesta e finalize a compra com segurança. 
 



 

Estatísticas: Esses cookies armazenam informações como o número de visitantes do site, o 
número de visitantes únicos, quais páginas do site foram visitadas, a origem da visita, etc. Esses 
dados nos ajudam a compreender e analisar o desempenho do site e onde precisa de melhorias. 
Utilizamos o Cookie do Google para gerar esses relatórios no Google Analytics. 
As informações armazenadas nesses cookies também podem ser usadas por provedores de 
anúncios de terceiros para exibir anúncios em outros sites no navegador também. 
Funcionais: são os cookies que auxiliam certas funcionalidades não essenciais do nosso site. 
Essas funcionalidades incluem a incorporação de conteúdo como vídeos ou o compartilhamento 
de conteúdo no site em plataformas de mídia social. 
 

Mídia incorporada de outros sites 
 
Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens, 
artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma forma 
como se o visitante estivesse visitando o outro site. 
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de 
terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação com 
o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site. 
 

Com quem partilhamos seus dados 
 
A CREDITA não compartilha seus dados pessoais coletados pelo site com terceiros. 
 

Por quanto tempo mantemos os seus dados 
 
Os dados coletados através do formulário de contato e formulário de cadastro são armazenados 
por 11 anos após o término da relação entre o COOPERADO e a CREDITA (art. 67 da circular 
BACEN nº 3.978 de 23 de janeiro de 2020) ou de acordo com manifestação do titular. Para fins de 
auditoria, proteção ao crédito, controle de fraudes e segurança, a CREDITA poderá permanecer 
com o histórico de registro dos dados de seus COOPERADOS por prazo maior que as hipóteses 
que a lei ou norma regulatória estabelecerem. 
 
Os cookies relacionados aos formulários do site são armazenados por 1 (um) ano a partir da 
coleta. 
 

Quais os seus direitos sobre seus dados 
 
A qualquer momento, você pode exercer seus direitos como titular de dados e solicitar que 
removamos qualquer dado pessoal que mantemos sobre você. 



 

Isto não inclui dados que somos obrigados a manter para propósitos administrativos, legais ou de 
segurança. 
 

Para onde enviamos seus dados 
 
Os dados de formulários são transmitidos estritamente à equipe responsável pelo assunto, ou 
seja, nossa equipe de atendimento. Esses dados são transmitidos diretamente pelo site através de 
um canal privado de e-mail. 
 

Suas informações de contato 
 
Para solicitar alteração, remoção ou cópia dos seus dados pessoais, basta enviar um e-mail para 
privacidade@coopcredita.com.br.  
 

Como protegemos seus dados 
 
Fique tranquilo pois suas informações estão seguras! Nosso site possui certificado SSL (site 
seguro) para você navegar, processar e enviar informações com segurança. Também utilizamos 
plug-in de segurança no site. 
 
Nos reservamos o direito de atualizar estes termos e condições de uso sem qualquer aviso prévio 
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