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TERMOS DE USO 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A Política de Privacidade abaixo exposta foi atualizada em 05/05/2020, ficando resguardado 

o direito do Banco RCI Brasil SA e do Grupo RCI de alterá-la quando necessário. Para a sua 

segurança, a data da última alteração desta política será sempre informada, facilitando a 

identificação de quando foram realizadas as últimas mudanças.  Ao acessar o site o usuário 

expressamente aceita e concorda com as disposições deste Termo de Uso e da Política de 

Proteção de Privacidade e Proteção de Dados do Grupo RCI Brasil. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS  

 

Você também tem importante participação na proteção de sua privacidade. Recomendamos 

expressamente que você não divulgue sua senha para ninguém, seja por telefone, por e-mail 

ou qualquer outro meio. O Banco RCI Brasil SA não se responsabiliza pelos danos causados 

pelo descumprimento de tais recomendações. 

 

Se você for menor de idade, peça a permissão de seus pais ou responsáveis antes de divulgar 

quaisquer informações suas para qualquer pessoa na Internet.  Informações pessoais podem 

ser solicitadas em alguns locais deste website para verificar sua identidade, assegurar sua 

navegação em áreas de acesso restrito e garantir sua participação em promoções e 

concursos, entre outros. 

 

Toda informação fornecida por você observará as regras estabelecidas na Política de 

Privacidade e Proteção e Dados do Grupo RCI e será utilizada apenas para melhorar nossos 

serviços e produtos e estreitar nosso relacionamento, sem que os seus dados sejam 

indevidamente expostos a terceiros. 

 

COLETA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

O Banco RCI Brasil SA coleta somente suas informações quando você as fornece direta e 

conscientemente. O Banco RCI Brasil SA utiliza as informações que você fornece, 

respeitados os termos da Política de Privacidade e Proteção de Dados do Grupo RCI, para 

os seguintes propósitos: (i) atender ao fim para o qual você forneceu a informação; (ii) ampliar 

nossas ofertas de comercialização e divulgar produtos e serviços que podem ser de seu 
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interesse; (iii) personalizar e melhorar cada vez mais nossos produtos e serviços. 

 

A utilização de seu cadastro por outra pessoa, com a sua ciência e/ou anuência, é vedada 

em qualquer situação, salvo expressamente autorizado pelo Banco RCI Brasil SA. Caso seja 

identificado o acesso por terceiros, com a sua ciência e/ou anuência, o Banco RCI Brasil SA 

isenta-se de quaisquer responsabilidades decorrentes do uso indevido e da solicitação de 

serviços ou produtos registrados em seu cadastro, sendo tal conduta de exclusiva e inteira 

responsabilidade do usuário. 

 

A utilização indevida de seu cadastro por terceiros, com a sua ciência e/ou anuência, pode 

constituir crime de falsa identidade, na forma do artigo 307 do Código Penal, a ser apurado 

perante os competentes órgãos administrativos e judiciais, que poderão, em certos casos, ter 

acesso a todos os documentos e dados relativos ao cadastro utilizado indevidamente. 

 

Para sua segurança, é importante ressaltar que em nenhum momento solicitamos 

informações, tais como número de Cartão de Crédito, Conta e senha Bancária e nem 

enviamos comunicação solicitando esse tipo de dado pelo website. Caso você receba 

qualquer contato em nome do Banco RCI Brasil SA solicitando tais dados e informações, em 

hipótese alguma passe tais informações sem antes confirmar a veracidade da mensagem, 

entrando em contato diretamente com os meios de comunicação oficialmente indicados neste 

website. 

 

WEB DE TERCEIROS 

 

Durante sua visita em nosso website, você poderá encontrar links para websites de terceiros. 

O Banco RCI Brasil SA, no entanto, não se responsabiliza pelas políticas de privacidade, 

segurança e conteúdo de tais websites, não podendo ser responsabilizada por eventuais 

perdas e danos sofridos em razão da utilização de referidos links ou frames. Ainda neste 

contexto, links para websites que não sejam os Do Banco RCI Brasil SA não significam que 

o Banco RCI Brasil SA endosse ou aceite qualquer responsabilidade pelo conteúdo ou 

utilização daquele website. Recomendamos que você leia a Política de Privacidade de 

qualquer website antes de iniciar a navegação. 

 

O envio de algumas informações pessoais registradas neste website se dá pela Internet 

Pública. Em todos os pontos de captação de dados do website procuramos manter o alerta 
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para que nenhum dado venha a trafegar em um ambiente não seguro sem conhecimento 

prévio do usuário. 


