
 

AVISO DE PRIVACIDADE – PLATAFORMA DE CRÉDITO CONSIGNADO 

 

 O Banco Bradesco Financiamentos S.A., inscrito no CNPJ nº 07.207.996/0001-50, com 

endereço no Núcleo Cidade de Deus, s/nº - Prédio Prata, 4º Andar, Vila Yara – Osasco, São 

Paulo, CEP 06029-900, respeita a sua privacidade e está comprometido com a 

proteção de seus dados pessoais. A seguir, apresentaremos como os seus dados 

serão coletados, utilizados, compartilhados e protegidos em decorrência  da 

utilização da Plataforma de Crédito Consignado para a simulação e contração de 

empréstimos consignado de maneira digital, sem prejuízo do disposto na Diretiva 

de Privacidade da Organização Bradesco disponível em 

http://www.bradescoseguranca.com.br (“Diretiva de Privacidade”).   

 

Usaremos os referidos dados pessoais, nos seguintes moldes: 

1. Para que possamos realizar a análise de crédito e conceder o empréstimo 

consignado,  precisamos do seu  nome completo, CPF, data de nascimento, 

dados de contato (telefone, e-mail), dados de endereço completo com CEP, 

gênero, nome da mãe, nacionalidade, naturalidade, se é pessoa exposta 

politicamente, número do RG e dados de emissão; envio de documentação 

como: comprovante de margem (extrato do benefício ou contracheque) , que 

serão solicitados durante as etapas de simulação e preenchimento da 

proposta.     

2. Para que possamos prevenir a ocorrência de fraude, além dos dados 

cadastrais do item 1, precisamos que sejam inseridos documentos como: RG 

ou CNH e comprovante de endereço; precisamos também de uma foto 

(“selfie”), que serão solicitados durante as etapas de preenchimento da 

proposta e formalização do contrato. O seu dado pessoal sensível (foto) será 

tratado com toda a segurança exigida e utilizado exclusivamente para a 

finalidade de prevenção à fraude, conforme estabelece o art. 11, inciso II, 

alínea g, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

“LGPD”).  
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É possível que ocorra o compartilhamento de seus dados pessoais, nos seguintes 

moldes: 

1. Poderá ser compartilhado nome completo, CPF, data de nascimento, dados 

de contato (telefone, e-mail), dados de endereço completo com CEP, gênero, 

nome da mãe, nacionalidade, naturalidade, se é pessoa exposta 

politicamente, número do RG e dados de emissão, profissão, regime, esfera e 

convênio; envio de documentação como: RG ou CNH, comprovante de 

endereço e comprovante de margem (extrato do benefício ou contracheque); 

dados de contratos elegíveis para refinanciamento; foto (“selfie”);  dados 

referentes a comprovação de margem junto ao órgão conveniado, tais como: 

número do benefício ou matrícula, situação do benefício, espécie do 

benefício, valor da margem consignável, quantidade de empréstimos, valor 

do benefício ou salário, tipo de benefício ou cargo, UF que se aposentou, 

órgão, unidade pagadora, tipo de vínculo, data da autorização, agencia e 

conta que recebe o benefício ou salário e se possui representante legal ou 

procurador e data, com a BX Negócios Inteligentes Ltda., inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 22.530.382/0001-06 (“BX”), empresa parceira detentora da 

Plataforma de Crédito Consignado da qual o Banco Bradesco Financiamentos 

possui licença de uso, com a finalidade de: (i) operacionalizar a Plataforma 

para a contratação do empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco 

Financiamento; (ii) entrar em contato com você, se durante a jornada, por 

algum motivo, você perder o acesso à Plataforma, por meio de ligação, e-

mail ou whatsapp, para verificar se você deseja concluir a simulação e/ou a 

contratação do empréstimo consignado, sendo certo que, na hipótese de 

você manifestar pelo não interesse em concluir a contratação do empréstimo 

consignado, todos seus dados serão excluídos da base de dados do Parceiro. 

 

Além disso, também é possível que haja o compartilhamento de seus dados 

pessoais nos termos da Diretiva de Privacidade.   

 

Não manteremos seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para as 

finalidades declaradas acima, nem utilizaremos seus dados para outros fins, exceto 

nas hipóteses previstas na Diretiva de Privacidade, e/ou nas hipóteses autorizadas 

ou exigidas por lei.   
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Você poderá exercer seus direitos com relação ao tratamento dos seus dados 

pessoais pelo Bradesco, a partir do autosserviço e dos nossos canais de 

atendimento (para correntistas poderão valer-se de seus direitos através do 

Internet Bank ou Aplicativo Bradesco. Caso possua produtos e/ou serviços de 

empresas ligadas* ao Bradesco, entre em contato diretamente com os canais de 

atendimento desses produtos/serviços.) ou diretamente com os Encarregados pela 

Proteção de Dados (acesse o site https://www.bradescoseguranca.com.br).   

 

* Bradesco Seguros, Bradesco Consórcios, Bradesco Financiamento, Bradesco 

Cartões, Bradescard Cartões, Ágora Investimentos, Losango, next, Shopfácil, Portal 

MEI, Portal Autoline, Net Empresa. 

 

Para mais informações sobre a forma pela qual tratamos os seus dados pessoais, 

acesse a Diretiva de Privacidade da Organização Bradesco por meio do endereço 

eletrônico “http://www.bradescoseguranca.com.br”.  

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ALTERAÇÕES  

 

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral 

de Proteção de Dados “LGPD”.    

 

A Organização Bradesco reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, 

alterar, acrescentar ou remover partes deste documento a qualquer momento.   

Este Aviso de Privacidade foi alterado pela última vez e publicado em nosso Portal 

em 27 de junho de 2022.   
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