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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
‘CONSTRULIGA’
Esta Política de Privacidade foi elaborada para atendimento dos dispositivos previstos
na Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”),
sem prejuízo de observância das demais legislações aplicáveis à privacidade e proteção
de dados pessoais tratados durante sua experiência conosco.
A CONSTRULIGA tem a intenção de estabelecer uma relação de confiança e
credibilidade com seus usuários e, por isso, busca de maneira responsável e transparente
tratar as informações que recebe, transmite, usa e armazena, a partir da sua utilização
com esta plataforma. Tal utilização e a forma com que tratamos seus dados serão regidas
conforme estabelecido nesta Política de Privacidade. Nosso intuito é fazer com que você
possa entender melhor quais informações obtemos e como as utilizamos. Antes de
prosseguir na leitura deste documento, é essencial a leitura dos Termos de Uso da
CONSTRULIGA, tendo em vista que muitas expressões aqui utilizadas são explicadas
naquele documento. Assim, caso você ainda não tenha lido, recomendamos que o faça.
Sabemos que a leitura desses documentos pode ser cansativa, porém, como é de sua
inteira responsabilidade o fazer, procuramos deixá-lo o mais agradável possível, e se
alguma dúvida ainda persistir ao final, basta entrar em contato conosco através do Serviço
de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponibilizado no item XIII.
A partir de agora, você será tratado como USUÁRIO.
I.

Objetivo. A Política de Privacidade da CONSTRULIGA (“Política”) foi criada para
demonstrar o nosso compromisso com a privacidade e a segurança de informações
coletadas, utilizadas e protegidas ao se cadastrar e/ou utilizar a CONSTRULIGA.

II.

Quem Somos. BUC SERVIÇOS DE CONTEÚDO S.A., sociedade anônima de
capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.969.411/0001-22, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 900 5ºandar
CJ 52, Vila Olímpia, CEP 05305-011 (“CONSTRULIGA “; “Nós“;
“PROPRIETÁRIA”). De acordo com a LGPD, a partir do momento que você nos
fornece alguns de seus dados pessoais, nos tornamos responsáveis pela utilização,
armazenamento e proteção dos mesmos, na qualidade de controlador de suas
informações conforme a definição legal. Durante toda a sua navegação, você estará
em um ambiente virtual, acolhedor e protegido.
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III.

Dados pessoais coletados. Durante sua navegação em nosso site, podemos coletar
tipos diferentes de dados pessoais de forma automática, para fins de conferência,
monitoramento e controle ou então fornecidas diretamente por você, tais como no
momento do preenchimento de nosso formulário de contato.
A utilização da CONSTRULIGA dar-se-á mediante aceite de nossas políticas e
cadastro de perfil na plataforma. Esse cadastro poderá ser realizado de três formas:
através de Facebook connect, Linkedin connect e pela realização do cadastro independente
diretamente na plataforma conforme explicado abaixo, onde o usuário deverá
preencher o cadastro com seu nome, e-mail, gênero sexual e idade.
Para poder utilizar a CONSTRULIGA, a partir de seu perfil no Facebook ou
Linkedin, o USUÁRIO precisa autorizar o envio das seguintes informações de seu
perfil nessas redes para Nós: perfil público ou perfil profissional (nome, foto do
perfil, faixa etária, gênero, idioma, país e demais informações públicas), lista de
amigos, feed de notícias, atualizações de status, eventos, fotos, pessoas que você está
seguindo e seguidores, descrição pessoal e curtidas.
Os dados pessoais enviados pelos USUÁRIOS para utilizar a CONSTRULIGA
seguirão o seguinte fluxo:
a) Os usuários acessam a url (endereço do site) da CONSTRULIGA na internet, se
cadastram na plataforma, declaram ciência e concordam com os termos e políticas;
b) Os usuários cadastrados na CONSTRULIGA, desde já, declaram ciência e
concordam que a PROPRIETÁRIA poderá utilizar estes dados para quaisquer fins
publicitários e de mercado pertinentes aos seus Serviços ou de seus parceiros
comerciais, bem como na utilização de seus dados pessoais para envio de ofertas de
serviços e/ou produtos que a CONSTRULIGA julgue pertinente.
A CONSTRULIGA declara desde já que a utilização de quaisquer conteúdos (dados)
enviados pelos USUÁRIOS, que porventura sejam utilizados para fins publicitários,
de forma alguma ofenderá a honra, a moral, o nome e/ou a imagem das pessoas
vinculadas e veiculadas ao objeto publicitário aludido na letra "B" acima. A cessão e
licença acima definidas são gratuitas e sem contrapartida por parte de Nós. O
USUÁRIO está ciente e concorda que as informações do seu perfil na
CONSTRULIGA podem ficar disponíveis a outros USUÁRIOS da plataforma, nos
termos do disposto nesta Política de Privacidade e nos Termos de Uso da mesma.
Alguns ou todos os dados e/ou informações preenchidos, que farão parte de seu
perfil, ficarão visíveis a qualquer usuário com quem você tenha interação, seja por
conta de participar de um grupo privado ou de ações de interatividade com demais
usuários de forma pública, tais como seu nome de usuário. Em caso de alteração
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nesses dados, por favor atualize-os em seu perfil ou entre em contato conosco através
de nosso SAC para saber como proceder.
O USUÁRIO cede para a PROPRIETÁRIA as informações e dados necessários de
sua conta de usuário, independente da natureza e forma, as quais serão acessadas
automaticamente pela CONSTRULIGA, quando da expressa autorização para
tanto por parte do USUÁRIO, consubstanciada aqui no cadastramento na
plataforma para participar de uma promoção.
A cessão acima definida é gratuita e sem contrapartida por parte da
PROPRIETÁRIA.
Todas as licenças, autorizações, cessões ou qualquer outra forma de concessão do
USUÁRIO para a PROPRIETÁRIA, previstas nestes TERMOS, se dão de maneira
irrevogável e irretratável, obedecendo aos prazos limites estabelecidos nestes
TERMOS.
IV.

Finalidades do tratamento de dados pessoais. Basicamente utilizamos suas
informações para os seguintes fins:
- Permitir sua utilização nas interatividades/Serviços ofertados dentro e pela
CONSTRULIGA;
- Ajudá-lo a ter acesso, após seu cadastro, à informações e demais vantagens sobre
nossos Serviços, incluindo a interatividade fechada (‘Grupos’) da qual você esteja
participando;
- Ajudar-nos a lhe encontrar para lhe comunicar sobre eventual notícia que julguemos
ser de seu interesse;
- Fornecer informações e conteúdos personalizados para você e outros, o que pode
incluir anúncios on-line ou outras formas de marketing;
- Fornecer, aprimorar, testar e monitorar a eficiência de nosso Serviço;
- Desenvolver e testar novos produtos e recursos;
- Monitorar métricas como o número total de visitantes, tráfego e padrões
demográficos;
- Diagnosticar ou corrigir problemas de tecnologia;
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- Efetuar moderação de utilização e conteúdo, podendo inclusive, sanar eventuais
danos que tenham ocorrido ou que estejam na iminência de acontecer tomando as
medidas administrativas e legais necessárias;
- Fornecer a interatividade necessária da plataforma (por interatividade entenda-se os
Serviços da CONSTRULIGA. Para saber mais sobre esses Serviços indicamos a
leitura dos Termos de Uso);
- Aperfeiçoar a usabilidade e a experiência interativa na utilização da
CONSTRULIGA;
- Elaborar estatísticas e inserções gerais de cunho publicitário ou não;
- Responder às dúvidas e solicitações dos USUÁRIOS;
- Realizar pesquisas e inserções de comunicação e marketing de relacionamento,
ligados à CONSTRULIGA, ao mercado de construção civil e/ou outras finalidades
que a PROPRIETÁRIA julgar pertinentes, sempre respeitando as políticas adotadas
aqui, nos Termos de Uso e na legislação vigente pertinente.
Quando você faz o preenchimento do cadastro na CONSTRULIGA, os dados serão
usados para o fim específico para o qual foram coletados. Eles também podem ser
usados para que possamos lhe enviar informações e/ou ofertas sobre produtos e/ou
serviços que acreditamos ser de seu interesse.
V.

Compartilhamento de dados pessoais. A CONSTRULIGA utiliza-se, para a
operacionalização de seus serviços, da parceria com diversas empresas localizadas
Brasil e no exterior. Deste modo, a CONSTRULIGA poderá compartilhar as suas
informações pessoais, nas hipóteses abaixo expostas:
- Com outras empresas de propriedade ou participação da PROPRIETÁRIA,
parceiras comerciais diretas da CONSTRULIGA e, ainda, a outras empresas
contratadas pela PROPRIETÁRIA para realizar auditorias e/ou controle da
CONSTRULIGA. A qualquer momento, entretanto, você poderá pedir a exclusão
dos contatos realizados para fins de ofertas de produtos e/ou serviços através do
SAC, contudo, sua utilização da CONSTRULIGA poderá ficar prejudicada caso não
possamos enviar-lhe e-mails;
- Com empresas terceirizadas eventualmente contratadas para processar ou analisar
os dados que coletamos na CONSTRULIGA, inclusive informações pessoais. Esses
terceiros não estão autorizados por nós a usar as suas informações pessoais de
qualquer outra maneira que não aquela descrita neste documento. A
CONSTRULIGA poderá usar ferramentas de análise de terceiros para ajudar a medir
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o tráfego e as tendências de uso do Serviço. Essas ferramentas coletam informações
enviadas pelo seu dispositivo ou pelo nosso Serviço, incluindo as páginas da Web
que você acessa, extensões e outras informações que nos ajudam a melhorar o
Serviço. Nós coletamos e usamos essas informações de análise com informações de
análise de outros Usuários, de forma que elas não podem ser usadas razoavelmente
para identificar qualquer Usuário específico individualmente.
- Com autoridades, entidades governamentais ou outros terceiros institucionais, para
a proteção dos interesses da CONSTRULIGA em qualquer tipo de conflito,
incluindo ações judiciais e processos administrativos;
- No caso de transações e alterações societárias envolvendo a CONSTRULIGA, em
que a transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços;
- Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que
detenham competência legal para a sua requisição.
- Adicionalmente, é possível que algumas das transferências acima ocorram fora do
território brasileiro. Ocasião em que a CONSTRULIGA se compromete a fazê-lo
somente para países que proporcionem um grau de proteção aos seus dados pessoais
ao previsto na legislação aplicável, ou mediante a adoção de garantias e salvaguardas,
tais como cláusulas contratuais específicas, bem como mediante a prévia coleta do
seu consentimento específico quando aplicável.
- Com instituições financeiras, para análise e proteção de crédito.
Você também poderá compartilhar sua interatividade em seu perfil ou a partir de
perfis de terceiros, bem como em demais sites terceiros, em suas próprias redes
sociais, porém sempre que assim fizer, será totalmente responsável por tal
compartilhamento e em nenhuma hipótese poderá julgar crer ou fazer crer que existe
qualquer vínculo entre você e a CONSTRULIGA que não o vínculo existente entre
plataforma de interatividade social CONSTRULIGA e USUÁRIO que possui um
perfil nesta plataforma.
Poderemos, por fim, utilizar metadados para aprimorar nossos Serviços e sua
experiência a partir de nossos Serviços. Os metadados são normalmente dados
técnicos associados ao Conteúdo do Usuário. Por exemplo, metadados podem
descrever como, quando e por quem uma parte de Conteúdo do Usuário foi coletada
e como este conteúdo está formatado. Exemplo disso está a eventual inclusão de
uma hashtag, para marcar palavras-chave ao publicar uma foto ou compartilhar uma
participação. Isso pode tornar seu conteúdo mais fácil de ser pesquisado por outros,
além de aumentar a interatividade.
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Ainda, a PROPRIETÁRIA poderá comercializar e/ou fornecer as informações
pessoais dos USUÁRIOS para outras pessoas ou empresas, para fins lícitos, motivo
pelo qual o USUÁRIO, desde já, consente livre e expressamente à PROPRIETÁRIA
tal possibilidade, de acordo com o inciso VII do art. 7º da Lei 12.965/14 e com o
inciso I e parágrafo 5º, ambos do art. 7º da LGPD.
VI.

Dados pessoais seguros. Para uma melhor experiência na CONSTRULIGA,
afirmamos que dentro daquilo que nos cabe, tomamos as precauções possíveis para
manter as suas informações pessoais protegidas. Todas as informações pessoalmente
identificáveis estão sujeitas a medidas de segurança para impedir acesso, uso ou
divulgação não-autorizados. De qualquer forma, na remota hipótese de incidência de
episódios desta natureza, a CONSTRULIGA garante o pleno esforço para remediar
as consequências do evento.
A segurança das informações enviadas pelo USUÁRIO é garantida por eficazes
mecanismos de proteção, como criptografia, dispositivos de segurança, protocolos
de acesso, arquivamento em servidores internos, firewall e ambiente web seguro.
Apesar de adotar altos níveis de segurança para a proteção dos dados e informações
coletados, é importante que os USUÁRIOS tenham ciência de que pela própria
natureza e características técnicas da internet, há sempre o risco de que terceiros não
autorizados, de alguma forma, consigam violar esses mecanismos de proteção e ter
acesso a tais informações, motivo pelo qual a PROPRIETÁRIA não pode garantir a
total privacidade e segurança na utilização da plataforma ou no armazenamento dos
dados.
Por isso, informamos também que, na qualidade de PROPRIETÁRIA, não nos
responsabilizamos por quebras e/ou violações nas informações dos usuários da
Plataforma, por conta de intenções e/ou intervenções de má-fé de terceiros e/ou
falha, inobservância ou imperícia das lojas de distribuição do aplicativo. A relação
entre PROPRIETÁRIA e as referidas lojas virtuais está expressa no presente Termo
de Uso, motivo pelo qual recomendamos que o leia cuidadosamente.
Os dados e informações que eventualmente fiquem armazenados ou arquivados em
servidores externos obedecem aos mesmos princípios de segurança adotados pela
PROPRIETÁRIA, uma vez que os fornecedores e parceiros estão obrigados a
respeitar nossa Política de Privacidade.
Os colaboradores, fornecedores e demais envolvidos na plataforma têm
conhecimento desta Política de Privacidade e somente pessoas autorizadas tem
permissão para acessar os dados pessoais coletados, sob pena de sofrer sanção
disciplinar, ou legal, em caso de violação das normas aqui previstas.
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VII.

Retenção e exclusão dos dados pessoais. Garantimos a proteção dos seus dados
pessoais a partir do momento que você os fornece para nós, seja para viabilizar sua
operação em nossa comunidade, ou até para receber comunicados, convites,
informativos, bem como para melhorar sua experiência de navegação em nosso site.
Seus dados pessoais serão mantidos durante todo o período em que for um usuário
ativo da CONSTRULIGA. Caso opte em algum momento pela exclusão de seus
dados pessoais do nosso banco de armazenamento, sob sigilo e obedecendo esta
Política, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 06 (seis) meses,
conforme determina o artigo 15 da Lei 12.965/2014. Essas informações só poderão
ser disponibilizadas às autoridades policiais, administrativas ou ao Ministério Público,
mediante requerimento e com a devida autorização judicial, respeitando o disposto
nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 15, da mesma lei.

VIII.

Direitos como titular de dados pessoais. A CONSTRULIGA respeita e garante
aos usuários, a possibilidade de exercerem seus direitos previstos na LGPD, podendo
apresentar solicitações relacionados aos seus dados pessoais, tais como:
- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados pessoais;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa pelo usuário;
- Eliminação dos dados tratados com consentimento do usuário;
- Obtenção de informações sobre as entidades com as quais compartilhou os seus
dados;
- Informação sobre a possibilidade de o usuário não fornecer o consentimento, bem
como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa;
- Revogação do consentimento.

IX.

Exercendo os seus direitos de titular dos dados. Os seus direitos como titular de
dados pessoais poderão ser exercidos diretamente por você, a partir da gestão de
informações de cadastro, enquanto outra parte dependerá do envio de requisição por
meio de solicitação em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do
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e-mail contato@liga.com.br, para posterior avaliação e adoção de das providências
necessárias. A CONSTRULIGA empreenderá todos os esforços razoáveis para
atender as requisições feitas por usuários no menor espaço de tempo possível.
X.

Como utilizamos a tecnologia de cookies. Cookies são arquivos ou informações
que podem ser armazenadas em seus dispositivos quando você visita os websites ou
utiliza os serviços on-line da CONSTRULIGA. Geralmente, um cookie contém o
nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, que é gerado
aleatoriamente.
Quando você acessa o Serviço, nós podemos usar cookies e tecnologias semelhantes
e armazenamento local para coletar informações sobre a forma como você usa a
CONSTRULIGA e fornecer recursos a você. Podemos utilizar informações de
arquivo de log que são automaticamente fornecidas pelo seu navegador todas as
vezes que se faz uma solicitação para acessar (ou seja, visitar) uma página ou
aplicativo da Web. Elas também podem ser fornecidas quando o conteúdo da página
ou aplicativo da Web é baixado para seu navegador ou dispositivo.
Quando você usa o Serviço da CONSTRULIGA, nossos servidores poderão
registrar automaticamente determinadas informações do arquivo de log, incluindo
sua solicitação da Web, endereço IP (Protocolo de Internet), tipo de navegador,
páginas e URLs de consulta / saída, número de cliques e como você interage com
eventuais links no Serviço, nomes de domínio, páginas de destino, páginas
visualizadas e outras informações como essas. A CONSTRULIGA também poderá
coletar informações semelhantes a partir de e-mails enviados para os Usuários que
ajudem a rastrear quais e-mails são abertos e quais links são clicados pelos
destinatários. As informações podem ajudar a ter um relatório mais preciso e, assim,
aprimorarmos o Serviço.
Sempre que você usa um dispositivo móvel como um tablet ou telefone para acessar
os Serviços da CONSTRULIGA, poderemos acessar, coletar, monitorar, armazenar
em seu dispositivo e/ou armazenar remotamente um ou mais "identificadores de
dispositivo". Os identificadores de dispositivo são pequenos arquivos de dados ou
estruturas de dados semelhantes e armazenadas em seu dispositivo, ou associadas a
ele, que identificam o seu dispositivo móvel de forma exclusiva. Um identificador de
dispositivo pode ser composto por dados armazenados associados ao hardware do
dispositivo, dados armazenados associados ao sistema operacional do dispositivo ou
outros softwares ou dados enviados ao dispositivo pela CONSTRULIGA.

XI.

Serviços de Terceiros. Apesar de utilizar os serviços disponibilizados pelo
Facebook (www.facebook.com), tal qual o Facebook Connect, e pelo Linkedin
(www.linkedin.com), tal qual Linkedin connect, esta plataforma não é endossada nem
vinculada de forma direta a estas redes sociais, mas respeita os seus Termos de Uso
e a sua Política de Uso de Dados.
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Para poder utilizar a CONSTRULIGA o USUÁRIO também deverá estar ciente e
de acordo os termos e políticas dessas redes sociais e demais eventuais plataformas
que deem suporte ou distribuam a CONSTRULIGA, motivo pelo qual
recomendamos a leitura desses documentos.
Havendo previsões conflitantes ou diversas, a presente Política deverá ser respeitada
em detrimento da política da rede social ou demais sites e plataformas terceiras.
Também, a CONSTRULIGA não é responsável pela coleta, armazenamento ou
quaisquer outras utilizações de seus dados em sites de terceiros parceiros ou não dos
serviços ofertados por esta plataforma, conforme indicado nos Termos de Uso do
mesmo, tais como os das eventuais lojas virtuais de venda ou oferta gratuita de
aplicativos, porventura utilizados também para a realização do download da
CONSTRULIGA.
XII.

Alterações da Política de Privacidade. A CONSTRULIGA está sempre
trabalhando para aprimorar a experiência e segurança de nossos usuários. Por isso,
nossas práticas de tratamento de dados pessoais poderão vir a sofrer alterações
futuras de modo a refletir tais aprimoramentos. Sempre que alguma condição
relevante desta Política de Privacidade for alterada, tais alterações serão válidas,
eficazes e vinculantes após a nova versão ser publicada em nosso site.
Comunicaremos vocês acerca das alterações por meio de um dos canais
disponibilizados por você durante o seu cadastro.

XIII.

Contato. Se você tiver dúvidas ou preocupações em relação à sua privacidade ou ao
tratamento de seus dados pessoais pela CONSTRULIGA, entre em contato conosco
através do e-mail contato@liga.com.br.
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