
Política de Privacidade Aluguequip do Brasil 

  

 Esta Política de Privacidade se aplica quando você entra em contato conosco por quaisquer 
meio de comunicação tanto física como virtual. Para que nos da Aluguequip do Brasil 
possamos desenvolver nossos serviços: necessitamos de dados para elaboração de 
documentos administrativos, contábeis, fiscais, jurídicos sendo assim poderemos realizar 
comunicações através de e-mail, telefone, mensagens, whatsapp, entre outros. 

Ao utilizar nossos serviços através de qualquer meio você declara seu expresso consentimento 
para coletarmos, tratarmos e armazenarmos dados sobre você e sua empresa, para que 

possamos realizar da melhor maneira nossos serviços e comunicações, através de alguns meios 
como: mensagens, whatsapp, e-mail, ligações ou qualquer outro que veia a contribuir a uma 

relação comercial entre as partes. 

Entendemos que proteger as informações que são compartilhadas com nossa empresa é de 

suma importância e estaremos empenhados em manter esforços a fim de armazená-las de 
forma segura. A finalidade dessa politica é esclarecer de forma transparente de como 
coletamos e armazenamos os dados. 

•Como é feita à coleta dados: Virtual por meios eletrônicos: através de e-mails eletrônicos o 
cliente pode inserir informações estas que poderão serem utilizadas para fins comerciais,  

legais, contábeis, companhas de marketing, informativos, entre outros.  

Física: O cliente de forma voluntária fornece dados básicos como identidade, CPF, endereço, 

placa de carro, referencias comerciais, contatos, entre outros. 

•Como funciona seu cadastro: Ao fornecer seus dados para nossa empresa será feito um 
cadastro com código único, onde somente você através de sua identificação poderá realizar 

negócios, alterar ou excluir dados. 

•Utilização dos dados: Os dados são fornecidos pelos clientes de forma física e virtual e tem 

por finalidade possibilitar que a empresa, por si e por seus colaboradores, possa efetuar 

cadastro, contratos, pesquisas, emissão de notas,  boletos e demais documentos, bem como 
na utilização dos procedimentos necessários para realizar a negociação entre as partes, assim 
como  comunicar por correio eletrônico, telefone, whatsapp, mensagens, ou qualquer outro 
meio, assuntos comerciais relacionados  as negociações, informações de campanhas, 
promoções,  entre outros. Através da sua interação com nossa empresa, site, e-mails, telefone, 

visitas, landing pages, dados de navegação, visitas à página e dados que você compartilha 
conosco poderão ser utilizados para campanha de marketing, além de fornecer dados para 
realização de contratos, notas fiscais, recibos, entre outros. 

Seu e-mail poderá ser utilizado para comunicar promoções, envio de materiais informativos, 
newsletters, e temas comerciais como: renovação de contratos, envio de notas fiscais, entre 

outras ações para o bom desempenho das atividades comerciais. 

Os colaboradores da Aluguequip poderão entrar em contato via: E-mail, telefone, mensagens, 
whatsapp, entre outros para fins comerciais, administrativos, e jurídicos entre as partes. 

 

Envio de renovações de contratos, notas fiscais, recibos e documentos. 



Realizar ações de marketing. 

Envio de novidades sobre produtos, promoções, atualizações, notícias, propostas de aluguel , 
venda e conserto de máquinas, orçamentos, manuais de equipamentos, serviços, entre outros. 

 

•Compartilhamento:  Os dados poderão ser compartilhados a fim de viabilizar pagamentos e 
processamento de dados,  com escritório de contabilidade, órgãos públicos, instituições 
financeiras, escritório de advocacia, entre outros caso seja necessário, sempre conforme os 
princípios da lei Nº 13.709/2018. 

•Local de armazenamento dos dados: Os dados são processados e armazenados em servidores 
protegidos. 

• Caberá ao cliente comunicar, prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer descumprimento, 
desvio das informações, violação de segurança no âmbito das informações prestadas e ora 
protegidas, sob pena de responsabilidade. 

•Venda ou loção de dados: Nós não alugamos ou vendemos qualquer tipo de dados de nossos 
clientes. 

•Exclusões e correções:  Sobre dados a respeito de exclusões e correções entre outras podem 
ser requisitadas a qualquer momento pelo e-mail: comercial@aluguequip.com.br 

•Mudança da política: Estamos em constante aprimoramento e está política pode sofrer 

alterações e atualizações a qualquer momento, sendo assim reservamos o direito de fazer sem 
aviso prévio mudanças e alterações a fim de que a mesma se mantenha atualizada, desta 
forma sugerimos você visite esta pagina para se manter atualizado sempre que for preciso. 

•Dúvidas: Quaisquer dúvidas com relação a nossa política de privacidade você pode entrar em 

contato pelo e-mail: comercial@aluguequip.com.br 
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