
 

 
 

A&B LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº28.403.305/0001-63, com sede na Rua Almirante Barroso, n. 400, loja 02, bairro Itoupava 
Seca, Blumenau/SC, CEP 89.035-400, doravante denominada MOVAMI, vem por meio deste 
prestar esclarecimentos sobre a coleta e o tratamento de dados pessoais. 

As informações pessoais solicitadas são necessárias para a (a) validação, manutenção cadastral 
e prevenção à fraude, (b) celebração e execução do contrato, (c) o exercício regular dos nossos 
direitos, (d) cumprimento de obrigações legais, de determinações de órgãos governamentais 
e/ou do Poder Judiciário, (e) contato – por carta física, por e-mail, por mensagem e/ou por áudio 
– com finalidade comercial, relacionada ao contrato ou ao produto e/ou serviço adquirido, (f) 
para oferecimento de produtos e/ou serviços, seus e/ou de seu(s) parceiro(s) comercial(ais) cujo 
compartilhamento foi autorizado. 

Os dados pessoais coletados para esse fim incluem, mas não se limitam, ao (a) nome completo, 
(b) número de CPF, (c) número de RG e entidade expeditória,  (d) data de nascimento, (e) 
filiação, (f) endereço(s) residencial e eventualmente o profissional, (g) endereço eletrônico (e-
mail), (h) número(s) de telefone, (i) dados relacionados a cartão de crédito e conta bancária, (j) 
fotografia, (k) cópia de documentos pessoais fornecidos, e (l) informações de terceiros (Usuário 
e/ou Condutor Adicional). 

O fornecimento e a correção dos dados de terceiros (Usuário e/ou Condutor Adicional) é de total 
e inteira responsabilidade do cliente (Locatário), a quem compete buscar junto ao respectivo 
titular autorização para o fornecimento de seus dados pessoais à MOVAMI, bem como ao 
armazenamento. 

No ato de retirada do veículo será necessário assinar termo específico de consentimento de 
coleta e tratamento dos dados pessoais. 

Esses dados permanecerão armazenados pela MOVAMI durante o tempo necessário ao 
cumprimento do propósito pelos quais foram coletados, ou conforme determinado em 
legislação aplicável à espécie, mas por tempo não inferior a 5 (cinco) anos. 

Ao titular dos dados pessoais é assegurada (a) confirmação da existência de tratamento, (b) 
acesso aos dados, (c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, (d) 
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto nesta Lei, (e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial, (f) eliminação dos dados 
pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 
desta Lei, (g) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou 
uso compartilhado de dados, (h) informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento e sobre as consequências da negativa, (i) revogação do consentimento. Para 
tanto deverá encaminhar e-mail para fernanda.oliveira@movami.com.br. 

Eventualmente o pedido apresentado nos moldes do parágrafo anterior não poderá ser 
atendido, hipótese em que será apresentada resposta com a devida justificativa. 

 



 

 
 

Cumpre destacar que a MOVAMI também coleta dados mediante o uso de “cookies”, que 
correspondem a pequenos arquivos baixados no seu computador para viabilizar a navegação no 
site e a utilização de algumas ferramentas, em especial para criação de reserva com pré-
pagamento, listagem de reservas realizadas e edição dos dados do perfil, para o que se faz 
necessária identificação por login e senha. Sem esses “cookies” a prestação desses serviços e/ou 
atividades fica inviabilizada. 

É importante destacar a possibilidade de desativar a baixa desses arquivos (“cookies”). Contudo, 
isso afetará a funcionalidade do website da MOVAMI e desativará determinadas funcionalidades 
e recursos, podendo impossibilitar a reserva ou a locação do veículo desejado. 

A MOVAMI poderá compartilhar os dados pessoais com terceiros, quem sejam: (a) bancos e/ou 
operadoras de cartão de crédito, por meio dos quais será operacionalizado o pagamento, (b) a 
BGI TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 18.009.727/0001-03, para fins de validação cadastral 
e prevenção à fraude (mediante comparação dos dados coletados com aqueles que 
eventualmente constem em seus arquivos), (c) com a Euroit , inscrita no CNPJ nº 
07.733.784/0001-06, que armazenará os dados para a MOVAMI, (d) com a empresa de locação 
que efetivamente disponibilizará o veículo para locação indicada quando da reserva, quando 
este não pertencer à MOVAMI, mas a um de seus parceiros, e, (e) com demais parceiros, para 
finalidades específicas, a serem indicadas no momento da coleta dos dados ou da assinatura de 
termo específico quando da retirada do carro. 

Os dados pessoais obtidos serão armazenados e tratados de forma adequada, segura e com 
vistas a garantir observância à legislação. 

Eventualmente o website da MOVAMI poderá conter links que remetam a websites de terceiros. 
Entretanto, a MOVAMI não é responsável pelo tratamento aplicado aos dados pessoais 
fornecidos por meio destes outros websites (de terceiros). 

Por fim, a aceitação aos termos desta Política de Privacidade se dá com o acesso e uso ao website 
da MOVAMI, e deverá ser corroborada de forma expressa com a seleção da respectiva caixa 
sempre que for realizado cadastro junto ao site e/ou quando da reserva de veículo. 

A MOVAMI se reserva o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, 
quando bem lhe aprouver, independentemente de prévia comunicação ao Locatário, Usuário 
e/ou Condutor Adicional. 


