
Termo de Consentimento para Tratamento de
Dados Pessoais

O presente Termo visa registrar a manifestação livre, autoriza em fornecer todos os documentos
exibidos neste ato para a empresa Siga Cred Administradora Ltda., com o tratamento de seus dados
pessoais para a finalidade especial de análise e obtenção de crédito, relativos às obrigações por ele
contraída e assumidas em seu nome, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD).

Ao assinar o presente termo, consente e concorda que a empresa Siga Cred Administradora Ltda.
tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como realizem o tratamento de
seus dados pessoais envolvendo as operações de: abertura de cadastro, análise de crédito, consulta
em órgão de proteção ao crédito, ativação do cartão plástico e/ou eletrônico e sua personalização
para a utilização do cartão de compras, com a aquisição de bens e serviços nos próprios
estabelecimentos credenciados; assim como para emissão de saldo, emissão de fatura, lançamentos
de vendas, lançamentos de pagamentos e créditos, envio mensagem de texto e whatsapp de ofertas,
campanhas para atualização cadastral, relativos à limites de crédito, CREDITO PESSOAL e CDC,
envio de dados para órgãos de proteção ao crédito para geração de notificação referente atraso,
migrações de base de dados para financeiras e informação a bancos visando a geração do boleto de
cobrança, migração de base para assessorias de cobrança, comunicados em geral sobre status do
cartão, bloqueio, desbloqueio, alteração de limite, senha, código de credito pessoal, e autenticação
de cadastro.

A Siga Cred manterá em seus arquivos, com a devida anuência expressa, todas as informações
recebidas de maneira segura e devidamente registradas por meio do cadastro individual, que poderá
ser compartilhado com outras instituições conveniadas, ou não, ou por entidades de proteção ao
crédito, ficando, desde já, EXPRESSAMENTE autorizado à Siga Cred disponibilizar as informações,
todos os atos pertinentes e de seus interesses.

A Siga Cred, ficam autorizada a compartilhar os dados pessoais com outros agentes de tratamento
de dados, caso seja necessário e para as finalidades mencionadas anteriormente, observados os
princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

A Siga Cred, será responsável por adotar as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas
à proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), em caso de ocorrência de algum
incidente de segurança, que possa acarretar risco ou dano ao concordante, a Siga Cred, comunicará
imediatamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Você poderá requerer, a qualquer momento, informações sobre o tratamento de seus dados pessoais;
acesso aos dados; correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização,
bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o
disposto na Lei nº 13.709; informações das entidades públicas ou privadas que a Siga Cred realizará
o uso compartilhado de dados; revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº
13.709.



Os dados pessoais poderão ser mantidos na base de dados, durante todo o período em que os
mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades indicadas anteriormente. Os dados pessoais
anonimizados, poderão ser mantidos por tempo indefinido, desde que sejam identificáveis.

Você poderá cancelar o cadastro a qualquer tempo, bastando para tanto, manifestar seu interesse,
por declaração de cancelamento, ou por meio de mensagem eletrônica, mensagem de texto,
whatsapp ou aplicativo, com a devida comprovação de envio e recebimento entre as partes
envolvidas, conforme dispõe o artigo 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Este Termo de consentimento poderá ser revogado pelo cliente, a qualquer momento, mediante
solicitação por meio de mensagem eletrônica, mensagem de texto, whatsapp ou aplicativo, com a
devida comprovação de envio e recebimento entre as partes envolvidas.


