
Política de Privacidade: 

A politica de privacidade online foi criada para demonstrar o compromisso do portal com a 

segurança e a privacidade de informações coletadas dos usuários. E recomendada a verificação 

periódica dessa política, uma vez que está sujeito a eventuais alterações e atualizações sem 

breve aviso, os usuários podem visitar o portal e conhecer os produtos e serviços que são 

oferecidos sem que seja necessário fornecer qualquer informação pessoal. 

 Antes de fornecer alguma informação pessoal procurar esclarecimento no portal CARROS 

USADOS NO BRASIL. 

Ao se cadastrar , ou publicar no portal será solicitados os dados do usuário . 

Toda informação fornecida pelo usuário será coletada e guardada de acordo com os padrões 

rígidos de segurança e sigilo. O portal não respondera por prejuízos que possa surgir com as 

falhas da segurança da internet por terceiros como hackers ou crackers. 

O portal CARROS USADOS NO BRASIL tomará todas as medidas possíveis para manter o sigilo e 

segurança de dados descrita nessa política de privacidade. Porém não responderá por 

prejuízos que possa ser derivado da violação dessas medidas por partes de terceiros. 

Somente mediante a determinação legal ou judicial suas informações poderão ser transferidas 

para terceiros.  

O portal CARROS USADOS NO BRASIL não tem qualquer responsabilidade com informações 

falsas, introduzidas por outros usuários. 

Dentro das informações coletadas do usuário será solicitada autorização para envio de 

publicidade os quais terão opção para o cancelamento. 

O portal pode dar acesso a outros sites, o que não significa que esses sites sejam de 

propriedade ou operados pelo CARROS USADOS NO BRASIL. Não possuindo controle sobre 

esses sites, o CARROS USADOS NO BRASIL não será responsável pelos conteúdos, praticas e 

serviços ofertados nos mesmos. 

Tenha em mente que esses outros sites podem estar recolhendo informações sobre você e ter 

suas próprias politicas de confidencialidade. Lembrando que ao sair do site, toda informação 

que você vier a trocar estará fora do nosso controle. 

O CARROS USADOS NO BRASIL empenha-se para promover segurança e sigilo das informações 

que são passadas pelos usuários.  

Para que as medias tenham eficácia é necessário que cada usuário também tenha atitudes 

responsáveis, sendo cuidadoso com os dados de sua identificação individual sempre que 

acessar o portal, informando-os somente em operações em que exista a proteção de dados 

nunca divulgando sua identificação de usuário.  

 

 

 

 


