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AUTORIZAÇÃO DE USO:

Esta Autorização de Uso descreve como coletamos e tratamos dados quando Você baixa nosso 

aplicativo no seu celular, trafega em nossos websites, se torna nosso cliente ou usa nossos 

serviços. Para isso precisamos de sua autorização no o uso das informações que serão 

fornecidas por você.

Essas informações podem se referir àquelas necessárias para a sua identificação, para fins de 

cadastro e cumprimento da legislação, tais como seu nome, CPF e foto, ou ainda àquelas 

necessárias para prover os serviços da BRCARD de forma eficiente e segura, tais como seu 

histórico de crédito, seu endereço para entregar o seu cartão BRCARD, dentre outras. 

Podemos ainda coletar e tratar dados sobre sua localização, para permitir à BRCARD oferecer 

melhores serviços e garantir a sua segurança, como, por exemplo, identificando compras 

indevidas.

1. A BRCARD coleta e trata dados pessoais para fins como, identificação e autenticação; 

viabilização de ofertas e serviços da BRCARD ou empresas do mesmo grupo econômico; 

proteção ao crédito; operacionalização de novos produtos; prevenção e combate de crimes 

financeiros, problemas técnicos ou de segurança nos processos de identificação e 

autenticação; e até mesmo a melhoria de serviços e da sua experiência.

2. Dentre os dados coletados, a BRCARD poderá tratar dados sensíveis, como biometria, para 

fins de prevenção de fraude e garantia de segurança dos serviços contratados. Também 

podemos coletar e tratar dados para cumprir com a legislação vigente aplicável. Por exemplo:

3. Ao trafegar nos websites, baixar o aplicativo ou solicitar e utilizar os serviços da BRCARD, 

Você concorda expressamente com a coleta e tratamento de dados pessoais necessários para o 

fornecimento de serviços melhores. Você pode revogar seu consentimento a qualquer 

momento por meio dos canais de comunicação disponíveis da BRCARD.
 
4. A BRCARD registra suas informações de dívidas a vencer (sem atraso) ou vencidas (com 

atraso), coobrigações e garantias no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo 

Banco Central do Brasil. Você autoriza a BRCARD e as empresas do mesmo grupo econômico a 

fazer consultas sobre suas informações na base de dados do SCR, que contém também 

informações registradas por outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

com as quais Você mantém relação contratual. 

5. Para proteção do crédito, Você autoriza a BRCARD e empresas do mesmo grupo econômico 

a consultar suas informações -incluindo dados pessoais, histórico de crédito, entre outros -em 

órgãos reguladores, birôs de crédito, serviços de compensação e Cadastro Positivo.

6. Você autoriza expressamente a BRCARD a compartilhar algumas das suas informações com 

terceiros e com empresas do mesmo grupo econômico para continuar usufruindo dos 

melhores serviços e experiência. Podemos compartilhar dados com terceiros para 

conseguirmos prestar os serviços contratados, tais como, identificação; viabilização de ofertas 

e serviços da BRCARD ou empresas do mesmo grupo econômico; proteção do crédito; 
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operacionalização de novos produtos; prevenção e combate a crimes financeiros, problemas 

técnicos ou de segurança nos processos de identificação, dentre outros. 

7. Podemos também armazenar e manter informações para garantir a segurança e a 

confiabilidade dos serviços da BRCARD, bem como para cumprir com determinações legais.

8. Você poderá solicitar a revisão e correção de seus dados sem qualquer ônus e a qualquer 

tempo. Para isso, basta entrar em contato por meio de um dos canais de atendimento 

disponíveis. Ao terminar sua relação com a BRCARD, caso deseje excluir seus dados, lembre-

se que a BRCARD, com o fim de cumprir com obrigações legais, armazenará determinados 

dados pelo período e nos termos que a legislação vigente aplicável exigir.

9. A BRCARD poderá utilizar, formatar e divulgar depoimentos referentes a BRCARD 

postados por Você em perfis e páginas públicas nas redes sociais, juntamente com seu nome e 

imagens (incluindo fotos de perfil), em websites, aplicativos ou materiais institucionais e 

publicitários para a divulgação dos serviços prestados pela BRCARD.

10. Não se preocupe, a BRCARD usa diversos tipos de medidas de segurança para garantir a 

integridade de suas informações, como padrões de segurança de informação praticados pela 

indústria quando coleta e armazena seus dados pessoais e criptografia de dados padrão da 

Internet.

11. Estes Termos são regidos de acordo com as normas do Banco Central do Brasil e alinhados 

com a Lei Geral de Proteção de Dados e existem para reafirmar o compromisso da BRCARD 

com a segurança, privacidade e a transparência no tratamento das suas informações. 

12. A BRCARD poderá rever, alterar e atualizar os temos desta autorização a qualquer 

momento, por necessidade técnica ou por conta de mudanças na legislação ou nos serviços que 

ela presta. Isso pode acontecer a qualquer tempo, por isso é importante que você consulte este 

termo regularmente. Caso haja alguma alteração, a BRCARD publicará avisos dentro do site ou 

em seu aplicativo. Você pode consultar a data da última modificação realizada no final do 

documento. Reiteramos que, em caso de discordância dos termos, você deve descontinuar o 

uso do site ou dos serviços a que este termo se refere.

A BRCARD está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas através de seus canais de 

comunicação: ouvidoria@brcardcrediario.com.br ou pelos telefones 0800 940 8008(opção 

9) para os Estados de Minas Gerais e São Paulo e telefone 0800 647 4061 (opção 9) para o 

Estado de Goiás.

� Ao clicar neste box, Você autoriza a BRCARD e empresas do mesmo grupo econômico a 

consultar suas informações.

BRCARD – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. instituição financeira autorizada pelo Banco Central 

do Brasil, com sede no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás, na Rua José Borges, Quadra 19 – Lote: 6-R – 

Sala 05- Centro, CEP: 75.680-001 - CNPJ: 39.431.423/0001-00.
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