
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS  

 1. A proteção da sua privacidade e dos seus dados pessoais é um compromisso da 

WFITY 

a. A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui um compromisso 

fundamental da WFITY, para com cada titular de dados pessoais que utiliza 

nossos serviços e com as instituições financeiras com as quais a WFITY trabalha. 

2. Definição de dados pessoais 

a. Dados pessoais são informações relativas a uma pessoa identificada ou 

identificável. É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada 

direta ou indiretamente. Também constituem dados pessoais o conjunto de 

informações distintas que podem levar à identificação de uma determinada 

pessoa. 

b. Exemplos de dados pessoais: 

i. Nome e apelido; 

ii. Endereço de uma residência; 

iii. Endereço de correio eletrônico; iv. Número de CPF, RG, 

Matrícula; 

v. Dados de localização (por exemplo, a função de dados de localização 

em um celular); 

vi. Endereço IP (protocolo de internet); 

vii. Cookies; 

viii. Identificador de publicidade do seu dispositivo; 

ix. Dados detidos por um hospital ou médico, que permitam identificar 

uma pessoa de forma inequívoca; 

x. Som ou imagem. xi. Contracheque; xii. Foto. 

3. Titular de dados pessoais 

a. O titular de dados pessoais é a pessoa singular a quem os dados dizem respeito 

e que utilizou os serviços da WFITY 

4. Tipo de informação e maneira que a WFITY recolhe 

a. A recolha de informação pessoal acontece quando recolhemos os dados 

pessoais diretamente do utilizador de nossos serviços, nomeadamente para a 

contratação de crédito consignado. 

b. A recolha de dados pessoais pode ser feita oralmente, por escrito, mediante o 

preenchimento de formulários, o envio de comunicações por e-mail, ou através 

da utilização das plataformas digitais da WFITY. 



 

c. Essa recolha também pode resultar por via indireta, quando os dados nos são 

comunicados por entidades públicas, empresas conveniadas, instituições 

financeiras, entre outras possíveis proveniências. 

d. A informação pessoal é, por vezes, recolhida automaticamente (como por 

exemplo o endereço IP que servirá para análise/melhoria dos nossos serviços) 

5. Finalidades do tratamento de dados pessoais 

a. Para a oferta de crédito consignado; 

b. Para a verificação de crédito; 

c. Para a comprovação da veracidade das informações contidas na proposta de 

contrato 

6. Base legal para o tratamento dos dados pessoais 

a. Consentimento 

i. O seu consentimento terá de ser expresso, seja por escrito, oralmente 

ou através da validação de uma opção, prévio, prestado de forma livre, 

informada, específica e inequívoca. 

b. Execução de contrato e diligências pré-contratuais 

i. Quando o tratamento de dados pessoais seja necessário para a 

celebração, execução e gestão de contratos celebrados com a WFITY e 

seus representados, como, por exemplo, para a aquisição de crédito 

consignado. 

c. Cumprimento de obrigação legal 

i. Quando o tratamento de dados pessoais seja necessário para cumprir 

uma obrigação com enquadramento legal a que a WFITY esteja sujeita, 

como, por exemplo, a comunicação de dados a entidades policiais, 

judiciais, fiscais ou reguladoras. 

d. Interesse legítimo 

i. O tratamento de dados pessoais pela WFITY pode ser justificado por 

motivos de interesse legítimo relacionados com a execução das tarefas 

respeitantes à sua atividade enquanto empresa, como por exemplo a 

oferta de refinanciamento de crédito com menores taxas, 

representando uma economia ao cliente; 

7. Tempo de conservação dos dados pessoais 

a. trata e conserva os seus dados pessoais conforme as finalidades para que os 

mesmos são tratados e apenas pelo período de tempo necessário para o 

cumprimento das finalidades que motivaram a sua recolha e conservação, e 

sempre de acordo com a lei e as orientações das entidades reguladoras, ou, 

consoante o que for aplicável, até que o titular exerça o direito de oposição, 

direito a ser esquecido ou retire o consentimento previamente dado (quando 

aplicável). 



 

b. Nas situações em que a lei determina a conservação dos dados por um período 

de tempo mínimo, como por exemplo, o dever de conservação de gravações 

telefônicas por 5 anos ou o dever de conservação de dados relevantes para 

efeitos fiscais. 

c. Depois de decorrido o respetivo período de conservação, a WFITY eliminará ou 

anonimizará os dados sempre que os mesmos não devam ser conservados para 

finalidade distinta que possa subsistir. 

8. Direitos do titular de dados pessoais 

a. No âmbito e nos termos do LGPD e demais legislação aplicável o titular dos 

dados pessoais goza dos seguintes direitos: direito de informação, acesso e 

retificação ou apagamento de dados pessoais; o direito à portabilidade dos 

dados; e o direito de limitar ou opor-se ao tratamento dos seus dados (quando 

aplicável). 

b. O titular poderá também retirar, a todo o tempo, o consentimento que tenha 

dado para o tratamento dos seus dados pessoais. A revogação do 

consentimento não afetará a licitude do tratamento dos dados pessoais que até 

a essa data tenha sido efetuado com base no consentimento que tenha 

previamente prestado. 

c. O titular poderá exercer seus direitos através dos seguintes contatos: 

i. E-mail: reclamacao@wfity.com.br 

ii. Telefone: (21) 3527-0870 

d. No âmbito do seu pedido, poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua 

identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas 

feita com o respetivo titular. 

e. No que respeita ao exercício do direito de oposição ao tratamento de dados, a 

WFITY informa que o mesmo terá efeitos apenas a partir da data de recepção 

do respetivo pedido e que o seu exercício não afeta a legitimidade do 

tratamento até aí efetuado; 

 

9. Transmissão de dados pessoais 

a. Os dados pessoais podem ser transmitidos a entidades subcontratantes para 

que estes os tratem em nome e por conta da WFITY. Neste caso, a WFITY 

tomará as medidas contratuais necessárias para procurar garantir que os 

subcontratantes respeitam e protegem os dados pessoais do titular nos termos 

da lei. 

10. Procedimentos de segurança que garantem a proteção dos seus dados 

a. A WFITY toma todas as precauções necessárias e legalmente exigidas, no 

sentido de garantir a privacidade dos dados pessoais tratados e/ou transmitidos 

através das suas plataformas digitais. Estas precauções garantem a segurança 

online e offline dessa informação. 



 

b. A WFITY não se responsabiliza pelo conteúdo acessado através de qualquer link 

que leve o titular de dados pessoais a navegar fora das plataformas digitais da 

WFITY, bem como pelo tratamento de dados pessoais nestes efetuado, sempre 

que tais links sejam da responsabilidade de terceiros. As páginas de internet e 

conteúdo de terceiros não são objeto da presente Política de Privacidade, 

sendo recomendável procurar e ler as políticas de privacidade destes locais, 

bem como os termos e condições aplicáveis. 


