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Termos e Condições de Uso das Informações Pessoais (Cadastro) 
 
 
Para conhecimento, exame e eventual aprovação, a Akredito informa a seguir porque e 
como fará o uso das suas Informações Pessoais. 
 
É importante saber que o USUÀRIO não está obrigado a prestar suas Informações 
Pessoais.  
 
Todavia, também é importante o USUÁRIO saber que se não prestar as suas Informações 
Pessoais a Akredito estará impedida de iniciar o exame do seu interesse em querer obter 
o benefício que o Modelo Akredito de Cancelamento do Registro de Nomes no(s) 
Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito se dispõe a oferecer aos interessados. 
 
Assim sendo, o uso das suas Informações Pessoais está sujeito às regras seguintes: 
 
 
1. Informações Pessoais. São aquelas, a seu respeito, que o USUÁRIO fornece à Akredito, 

quando do preenchimento da ficha cadastral no campo próprio. 
 

1.1. Para a Akredito elas são pelo USUÁRIO fornecidas de modo consciente e 
voluntário, sem que por parte da Akredito haja qualquer compromisso de 
aceitação da sua adesão ao Modelo Akredito de Cancelamento do Registro de 
Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito; 
 

1.2. Destinam-se à verificação do atendimento das condições particulares adotadas 
pela Akredito para que o USUÀRIO possa aderir ao Modelo Akredito de 
Cancelamento do Registro de Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito; 

 
1.2.1. Adicionalmente, e desde que aceita a sua adesão ao Modelo Akredito de 

Cancelamento do Registro de Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito, 
o USUÁRIO automaticamente terá autorizando a Akredito a usar as suas 
Informações Pessoais – relacionadas à sua identificação - perante seu(s) 
credor(es) e/ou quem o(s) represente legitimamente para dar curso ao 
previsto nos Termos e Condições de Adesão ao Modelo Akredito de 
Cancelamento do Registro de Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito; 
  
 

1.3. A Akredito confia que as suas Informações Pessoais deverão ser verdadeiras e 
atuais, e, bem assim, passíveis de (i) comprovação, mediante apresentação de 
documentos a serem encaminhados pelo USUÁRIO, conforme solicitado ao 
USUÁRIO, e/ou (ii) confirmação, mediante consulta a quaisquer bancos de 
dados, públicos ou privados, positivos ou negativos, livremente escolhidos pela 
Akredito, e/ou a quaisquer terceiros que a Akredito considere ter condições de 
saber e confirmar qualquer das Informações Pessoais. 
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1.3.1. Para os fins previstos em 1.3 (ii), é da essência destes Termos que ao aceitá-
los, o USUÁRIO está concedendo à Akredito uma autorização irretratável para 
fazer as consultas ali referidas, podendo, para tanto, e no limite do necessário 
e acaso exigido, já usar o seu nome e demais dados pessoais, como CPF, 
telefone, endereço eletrônico, endereço residencial, que estão informados na 
ficha cadastral.              
 

1.3.2. Mas, para sua tranquilidade, o USUÁRIO fica ciente de que, quando da 
realização das consultas autorizadas, de acordo com 1.3.1, a Akredito não 
passará ou transmitirá suas Informações Pessoais ao(s) consultado(s), 
porquanto as consultas serão apenas para confirmação das Informações 
Pessoais que o USUÁRIO prestou ao preencher a ficha cadastral.  

 
 
2. Eliminação e Permanência das Informações Pessoais. Ademais, fique sabendo que a 

Akredito não guarda, não retém, não negocia e nem transmite a terceiros as 
Informações Pessoais recebidas.  

 
2.1. As Informações Pessoais permanecem em poder da Akredito estritamente pelo 

tempo necessário, haja vista que são imediatamente eliminadas, caso:   
 

2.1.1. não sejam comprovadas ou confirmadas, conforme o referido em 1.3;  
 

2.1.2. a Akredito conclua não ser possível aceitar a sua adesão ao Modelo Akredito de 
Cancelamento do Registro de Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito; 

 
2.1.3. a Akredito não tenha êxito na negociação com o credor que tenha registrado 

seu nome no(s) cadastro(s) restritivo(s) de crédito, pela dívida nele apontada;   
 

2.1.4. O USUÁRIO não aceite assinar o Termo de Assunção de Dívida com a Akredito; 
e, finalmente, 
 

2.1.5. O USUÁRIO cumpra satisfatoriamente a sua obrigação de pagamento contraída 
ao assinar o Termo de Assunção de Divida com a Akredito.   

 
2.2. Sem prejuízo do previsto em 2.1, a Akredito se reserva o direito de manter as 

informações pessoais em seu poder, unicamente para fins de realização de 

análises diversas, cujos resultados possam melhorar o modo de atuar da 

Akredito, vindo a agregar ao Modelo Akredito de Cancelamento do Registro de 

Nomes no(s) Cadastro(s) Restritivo(s) de Crédito novas funcionalidades que 

sejam capazes de estender seus benefícios a outros interessados.   

 

3. Nova Adesão. Mesmo que o USUÁRIO, alguma(s) vez(es), tenha se beneficiado do 
Modelo Akredito de Cancelamento do Registro de Nomes no(s) Cadastro(s) 
Restritivo(s) de Crédito, para o caso do USUÁRIO querer novamente dele se 
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beneficiar, o USUÁRIO terá de preencher uma nova ficha cadastral, fornecendo 
Informações Pessoais verdadeiras e atuais, e mais uma vez aceitar estes Termos e 
Condições. 

 
 
4. Informações de Sites de Terceiros. O Site da Akredito eventualmente pode exibir 

links para sites de terceiros, como fornecedores de serviços e não implicam na 
aprovação por parte da Akredito das atividades ou conteúdos desses sites, nem 
mesmo sugerem qualquer associação ou vinculação da Akredito com seus 
operadores. A Akredito não controla esses sites e nem se responsabiliza pelo seu 
conteúdo, segurança ou privacidade.  

 
5. Segurança das Informações Pessoais. As Informações Pessoais, enquanto em poder 

da Akredito, serão armazenadas em banco de dados hospedados e mantidos pela 

Akredito ou provedores de serviços regularmente certificados. Ressalva a Akredito 

que, embora utilize medidas de segurança para proteger as suas Informações 

Pessoais contra o acesso não permitido, a divulgação não autorizada, uso indevido 

e/ou alteração, como ocorre com todas as redes de computadores conectadas à 

internet, a rede da Akredito não pode garantir a segurança plena das Informações 

Pessoais fornecidas/recebidas pela internet, não podendo assim se responsabilizar 

ou ser responsabilizada por qualquer violação de segurança fora do controle 

razoável da Akredito. 

 

 

 

 

 


