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Política de Privacidade
1. INTRODUÇÃO

A Política de Privacidade enfatiza o compromisso e respeito do Sicredi em relação à segurança e
privacidade das informações dos usuários coletadas pelo Site Corporativo do Sicredi. O Sicredi emprega as melhores práticas de mercado com o objetivo de assegurar a confidencialidade, disponibilidade e integridade no acesso ao seu Site Corporativo, bem como nas transações efetuadas pelo
sistema Sicredi Internet. Com base nesta premissa, mantém pessoal capacitado e em constante
treinamento, além de possuir processos e tecnologias que visam o bom funcionamento dos sistemas
para o atendimento das demandas dos seus associados e dos visitantes do Site Corporativo.
2. OBJETIVO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
As políticas de segurança do Sicredi demonstram os valores da instituição e estão em comum acordo com seu negócio, produtos e serviços. São compromissos baseados nas regras de condutas definidas pelo Sicredi garantindo, dessa forma, a melhoria contínua dos sistemas de segurança, assim
como a eficácia do processamento das informações.
3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
O Sicredi avalia periodicamente os procedimentos de segurança adotados, a fim de garantir a privacidade das informações. As informações coletadas via Site Corporativo do Sicredi são armazenadas
no Sistema de Informações do Sicredi, tendo sua integridade e disponibilidade garantidas, e são
manipuladas somente por pessoas autorizadas e para fins preestabelecidos pelo Sicredi, de acordo
com padrões rígidos de segurança e confidencialidade. Além disso, as informações dos associados
não são fornecidas ou divulgadas a terceiros, a não ser por determinação legal ou judicial, e são
utilizadas somente para os fins que foram coletados. É importante ressaltar que o Sicredi não envia
e-mails sem a sua autorização. No Site Corporativo do Sicredi, o usuário pode conhecer o histórico
da instituição, os produtos e serviços e obter informações, sem precisar fornecer nenhum dado pessoal.
Os textos, ilustrações e imagens do Site Corporativo do Sicredi são protegidos por direitos autorais,
não sendo permitidas reproduções, modificações, cópias e distribuições ou qualquer outra forma de
utilização para fins comerciais sem o consentimento do Sicredi.
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O Sicredi reserva-se o direito de gerar estatísticas de utilização e registros de acesso para a constante evolução do sistema e aperfeiçoamento do atendimento. O Sicredi não tem acesso às informações coletadas por cookies. Para fins administrativos, o Sicredi, eventualmente, poderá utilizar cookies, sendo que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para
evitar que sejam acionados ou informá-lo quando estiverem acionados.
O Site Corporativo do Sicredi pode conter links para outros sites externos, em que os conteúdos e
políticas de privacidade não são de responsabilidade do Sicredi.
Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços de apoio, será exigida a
adequação aos padrões de privacidade e segurança do Sicredi.
O Sicredi adota rígidos controles de segurança para a disponibilização do sistema Sicredi Internet, a
fim de proporcionar um ambiente confiável para que seus associados realizem suas operações financeiras.
As operações financeiras, como aplicações, transferências e quaisquer outras realizadas pelos associados via Sicredi Internet são reconhecidas desde já, cada qual, como um ATO COOPERATIVO
e estarão vinculadas às disposições legais que regulam o cooperativismo, ao Regimento Interno do
Sicredi, ao estatuto social da cooperativa de crédito do associado e às deliberações das assembleias
e do conselho de administração desta, aos quais o associado livre e espontaneamente aderiu.
Ao utilizar o Sicredi Internet, o associado concorda com todos os itens descritos nesta Política de
Privacidade e compromete-se a não fornecer informações sobre o sistema que facilitem a utilização
inapropriada do Sicredi Internet por terceiros.
A Política de Privacidade estabelecida poderá ser alterada a qualquer momento pelo Sicredi, sem
prévio aviso, sendo fundamental que seus associados a verifiquem periodicamente.
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