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Pedimos que leia com atenção nossa Política de Privacidade para conhecer os termos e o 

compromisso que o AUTOLINE assume com a privacidade das informações trocadas por meio de 

nossa página na Internet.   

Sabemos da importância e direito a sua privacidade, portanto, o AUTOLINE se compromete a 

garantir a privacidade de seus usuários, protegendo todas as informações.  

A presente Política de Privacidade do site AUTOLINE contém diretrizes e informações sobre 

como o AUTOLINE trata e protege as informações cadastradas pelos visitantes, usuário e 

anunciantes e qual a sua responsabilidade sobre a guarda, proteção e divulgação de tais 

informações, e será regida pelas condições abaixo transcritas.  

As informações trocadas somente são usadas para nos ajudar a oferecer um serviço melhor para 

você usuário e/ou anunciante.  

  

1.  Definições:  

 

1.1. Para fins desta Política de Privacidade aplicam-se as seguintes definições:  

 

Anunciante: Usuário que publicar anúncios de veículos no Portal.  

AUTOLINE: Denominação utilizada neste documento para identificar o prestador de serviços 

deste Portal, SCOPUS SOLUÇÕES EM TI LTDA., inscrita sob o nº 14.380.750/0001-40, com 

sede na Rua Domingos Sérgio dos Anjos, 277, Pirituba, São Paulo – SP.  

Cookies: Arquivos enviados pelo servidor do Portal para o computador dos visitantes, usuários e 

anunciantes, com a finalidade de identificar o computador e obter dados de acesso, como páginas 

navegadas, links clicados, permitindo, desta forma, personalizar a navegação dos visitantes, 

usuários e anunciantes do Portal, de acordo com o seu perfil.  

IP: Abreviatura de Internet Protocolo. É um conjunto de números que identifica o computador dos 

visitantes na Internet.  

Logs: Registros de atividades dos visitantes, usuários e anunciantes efetuadas no Portal.  

Portal: Designa o endereço eletrônico www.autoline.com.br e seus subdomínios.  

Usuário: Todo visitante cadastrado no Portal.  

Visitante: Qualquer pessoa que navegar pelo Portal. 

   

2. Obtenção dos dados e informações:  

 

2.1. Os dados e informações serão obtidos quando os visitantes, usuários e anunciantes 

interagirem com as diversas funcionalidades existentes no Portal, fornecendo as informações 

voluntariamente.  
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3. Armazenamento dos Dados e Informações:  

 

3.1. Todos os dados e informações coletados dos visitantes, usuários e anunciantes serão 

incorporados ao banco de dados do Portal, sendo sua responsável a SCOPUS SOLUÇÕES EM 

TI LTDA., inscrita sob o nº 14.380.750/0001-40, com sede na Rua Domingos Sérgio dos Anjos, 

277, Pirituba, São Paulo – SP.   

3.2. Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observados 

os sistemas de segurança disponíveis, e somente poderão ser acessadas por pessoas 

qualificadas e autorizadas pelo AUTOLINE.  

3.3. O Portal poderá confirmar os dados pessoais informados pelos visitantes, usuários e 

anunciantes, consultando órgãos públicos, empresas especializadas, cadastros restritivos ou 

centrais de risco. As informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  

3.4. O AUTOLINE coleta somente as informações indispensáveis à viabilização de seu negócio.   

3.5. O visitante, usuário e anunciante garante e responde pela veracidade, autenticidade, 

exatidão e vigência dos dados pessoais informados, se comprometendo a mantê-los atualizados.  

  

3.6. O AUTOLINE declara que os registros de acesso, bem como o registro de dados pessoais 

dos usuários, visitantes e anunciantes e a obediência aos direitos à privacidade, proteção de 

dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas são realizados nos termos da legislação 

em vigor. Desta forma, os usuários, visitantes e anunciantes autorizam expressamente o 

AUTOLINE a coletar, usar e armazenar seus dados pessoais.  

  

3.6.1. Os respectivos registros serão mantidos pelo AUTOLINE sob sigilo, em ambiente 

controlado e de segurança, pelo prazo legal.  

  

3.6.2. Os dados pessoais dos usuários, visitantes e anunciantes serão excluídos definitivamente 

mediante requerimento do próprio usuário ou ao término da relação entre as partes, obedecido o 

prazo de guarda estabelecido em lei.  

  

4. Uso dos Dados e Informações:  

  

4.1. Os dados e informações coletados dos visitantes, usuários e anunciantes poderão ser 

utilizados para as seguintes finalidades:  

 

• Responder a eventuais dúvidas e solicitações dos visitantes, usuários e anunciantes;  

  

• Cumprimento de ordem legal ou judicial;  

• Constituir, defender ou exercer regularmente direitos em âmbito judicial ou administrativo;  

 



 

Política de Privacidade   

  
  
  
  
  
  

 

• Elaborar estatísticas gerais para identificação do perfil dos visitantes, usuários e anunciantes, 

desenvolvimento de campanhas mais assertivas, aperfeiçoamento das funcionalidades e 

usabilidade do site, bem como para o aprimoramento dos produtos e serviços disponíveis no 

AUTOLINE; 

• Garantir a segurança dos visitantes, usuários e anunciantes;  

• Manter atualizados os cadastros dos visitantes, usuários e anunciantes para fins de contato por 

telefone, correio eletrônico, SMS, mala direta ou por outros meios de comunicação;  

• Informar a respeito de novidades, promoções e eventos do AUTOLINE e de seus parceiros 

comerciais.  

4.2. A base de dados coletados pelo Portal AUTOLINE não será vendida, alugada, cedida, 

transferida, informada ou compartilhada com terceiros que não pertençam ao grupo Bradesco e 

não sejam os seus parceiros relacionados aos produtos e serviços disponíveis no Portal, exceto 

mediante autorização prévia e expressa do usuário ou para o atendimento de determinação legal 

ou judicial sendo que, nesta última situação, aqueles que receberem as informações dos 

visitantes, usuários ou anunciantes do site assumirão igualmente as responsabilidades de sigilo e 

segurança da informação.  

4.3. Mediante a autorização expressa (opt in) do visitante, usuário ou anunciante do Portal, os 

dados como e-mail, endereço e telefone poderão ser utilizados para envio de publicidade acerca 

dos produtos, serviços e demais informações sobre o AUTOLINE e seus parceiros, podendo o 

visitante, usuário ou anunciante solicitar o cancelamento desses informativos a qualquer momento 

através dos canais de comunicação do site (Fale Conosco e Central de Relacionamento).   

4.4. Caso o visitante, usuário ou anunciante deixe de utilizar os serviços oferecidos pelo Portal, 

o AUTOLINE poderá, para fins de auditoria e preservação de direitos, permanecer com o registro 

de dados e informações destes, pelo prazo legal, com a faculdade de serem excluídos  por 

solicitação do visitante, usuário ou anunciante, ao final do citado prazo.  

 

5. Do Registro de Atividades:  

 

5.1. O AUTOLINE registrará todas as atividades efetuadas pelos visitantes, usuários e 

anunciantes no Portal, por meio de logs, incluindo:   

• Endereço IP dos visitantes;  

 

• Ações efetuadas pelos visitantes, usuários e anunciantes no Portal; 

• Páginas acessadas pelos visitantes, usuários e anunciantes;  

• Datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do Portal;  
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• Identificação dos visitantes, usuários e anunciantes.  

5.2. Os registros mencionados no item 5.1 poderão ser utilizados pelo AUTOLINE em casos de 

investigação de fraudes ou de alterações indevidas em seus sistemas e cadastros.  

 

6. Cookies:  

 

6.1. O Portal poderá fazer o uso de cookies, cabendo aos visitantes, usuários e anunciantes 

configurarem o seu navegador de Internet caso deseje bloqueá-los. Nesta hipótese, algumas 

funcionalidades do Portal poderão ser limitadas.   

6.2. O AUTOLINE poderá utilizar os cookies registrados nos computadores dos visitantes, 

usuários e anunciantes para observar a audiência e navegação no Portal, exceto nos casos de 

infração às regras de segurança, situações estas em que os cookies poderão ser utilizados para 

rastreamento dos acessos.  

 

7. Disposições Gerais:  

 

7.1. As disposições constantes desta Política de Privacidade poderão ser atualizadas ou 

modificadas a qualquer momento, cabendo aos visitantes, usuários e anunciantes verificá-la 

sempre que efetuar o acesso ao Portal.  

7.2. A utilização dos produtos e serviços disponíveis no Portal AUTOLINE implica na aceitação 

dos Termos de Uso e Condições de Navegação e da Política de Privacidade vigentes à data.  

7.3. Os visitantes, usuários e anunciantes deverão entrar em contato, em caso de qualquer 

dúvida com relação às disposições constantes desta Política de Privacidade, por meio da Seção 

‘Fale Conosco’ ou da Central de Relacionamento, cujo telefone é disponibilizado no site.  

 

8. Lei Aplicável e Jurisdição  

 

8.1. A presente Política de Privacidade será interpretada segundo a legislação brasileira, no 

idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de Osasco, no Estado de São Paulo para 

dirimir qualquer litígio, questão ou dúvida superveniente, com expressa renúncia de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  


