POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade se aplica à todos os usuários da plataforma digital da Fast Sale,
estando cadastrados ou não. Ao usar, acessar a plataforma da Fast Sale, e seus respectivos
serviços, você concorda com a presente Política de Privacidade, de modo que o simples uso
pressupõe-se a aceitação desta política. A presente Política de Privacidade poderá ser alterada
a qualquer momento, e o seu uso da plataforma da Fast Sale, considerar-se-á sua aceitação das
alterações realizadas. Você concorda com os “Termos de Uso” e os seus “Termos Adicionais”.
A Fast Sale coleta informações pessoais, que identifica seus usuários, ao se cadastrarem em sua
plataforma digital, ao realizarem contato pelos canais de atendimento dos usuários, ao coletar
as informações dos imóveis, ao recepcionar os documentos legais para fechamento de negócios
com a venda de imóveis, ao administrar a sua plataforma digital e respectiva operação e
serviços. A Fast Sale retém as informações obtidas, mesmo em caso de cancelamento do
cadastro do usuário.
Para a Fast Sale, a privacidade e confidencialidade das informações dos seus usuários, das
informações dos imóveis, e das informações das negociações, é primazia. A privacidade e
segurança de seus usuários e informações é prioridade, de forma que a Fast Sale não fornecerá
suas informações pessoais e de seus imóveis, bem como dos documentos legais envolvidos, sem
a devida autorização, exceto quando necessárias para o serviço solicitado pelo próprio usuário
e cumprimento de obrigações legais.
A Fast Sale não se responsabiliza por informações incorretas, incompletas, ou desatualizadas, e
pelos documentos legais fornecidos, para fechamento de negociações, e conclusão de vendas
dos imóveis, estando cientes que a veracidade e originalidade são dos usuários. Ademais, a Fast
Sale também não se responsabiliza por danos nos imóveis, nem quando das visitas, mesmo em
caso de furto, roubo, danos patrimoniais, conforme termos adicionais, e inclusive, não será
responsável por anúncio dos imóveis que estejam em outras plataformas de venda, mesmo que
imobiliárias e corretores parceiros.
A Fast Sale não se responsabiliza por inserção de dados falsos, e pelo fornecimento de
documentos falsos, adulterados, ou de qualquer maneira não condizente a com a legislação
vigente. Você garante e responde pela autenticidade e vigência.
O usuário da Fast Sale, ao contatarem pelos canais de atendimento, ao se cadastrarem,
alterarem seu cadastro, participarem das negociações e venda de imóveis, disporão de suas
informações pessoais, como dos imóveis, e dos documentos legais oficiais para o fim de
fechamento dos negócios, eis que legalmente necessárias para o serviço solicitado pelo próprio
usuário, de modo que a Fast Sale garante a privacidade e confidencialidade de todos os dados e
documentos que obtiver, não passando tais informações para terceiros, a exceção para os
serviços e conclusão dos negócios solicitados pelo próprio usuário, e para exigências legais
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externas e procedimentos que por ventura possam surgir em detrimento das próprias
negociações e dos seus usuários, usuários estes que garantem a segurança das informações e
documentos fornecidos.
Você concorda que a Fast Sale garante a confidencialidade e privacidade das informações e
documentos, e as poderá utilizar para estatísticas, balancetes, levantamentos, pesquisas e
desenvolvimentos, seja para desenvoltura e melhora de seus serviços, seja para a divulgação e
marketing dos resultados e sucessos das transações realizadas e negócios concretizados.
Você está ciente que a Fast Sale em sua plataforma digital, seja através do site, aplicativos, emails, anúncios online, se utiliza de cookies e demais tecnologias que servem de identificação,
seja dos próprios usuários, nas autenticações, seja na forma de uso dos usuários, suas
preferências, configurações e atitudes com a Fast Sale, seja com a plataforma, seja com os
serviços, proporcionando segurança e atendimento personalizado ao perfil de seus usuários e
suas necessidades.
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