
Políticas de Privacidade  

Nós da Total Excelence Corretora de Seguros entendemos que você valoriza sua 
privacidade, deste modo queremos tornar sua experiência online e presencial segura e 
satisfatória. Para demonstrar nosso comprometimento vamos disponibilizar nossa 
política de privacidade nas páginas iniciais do site, e em todos os procedimentos de 
cadastro.  

  

Como Utilizamos os Dados  

Utilizamos os dados, tanto genéricos como pessoais, apenas para entrar em contato 
com você. Não compartilhamos suas informações pessoais com anunciantes ou 
parceiros.  

  

Coleta de Informações  

  

Situações em que coletamos dados Finalidade 
Por que coletamos? 

Base legal 
Em qual hipótese da LPGD esta 
finalidade está fundamentada? 

Solicitamos dados como CPF, Estado Civil, 
Endereço, e-mail, telefone, dados do 
veículo (quando seguro veicular) 
profissão (quando seguro de vida) para 
garantir sua identificação na cotação de 
seguro (fase pré-contratual) e 
relacionamento com o cliente (pós-
contratual) 

Identificação adequada 
para a prestação do 
serviço e proteção dos 
clientes 

Consentimento, exercício 
regular de direitos, legítimo 
controlador, garantia da 
prevenção à fraude e à 
segurança do titular 

Interações voluntárias do usuário com o 
site. Ao se registrar em um cadastro em 
nosso site você fornece seu nome e e-
mail 

Atender aos seus 
pedidos 

Consentimento, exercício 
regular de direitos e legítimo 
controlador 

  

Cookies  

Cookie é uma pequena quantidade de dados, que pode ser enviada para seu navegador 
a partir de um web site e armazenado em seu computador. Quando o usuário optar por 
permanecer logado ao site após fechar o navegador, o site da Total Excelence Corretora 
de Seguros utilizará um cookie para este procedimento. As informações são tratadas 
com sigilo, e nenhuma informação será utilizada por terceiros, nem parceiros.  



  

Segurança  

Tomamos uma série de medidas para proteger suas informações pessoais apresentadas 
no site Total Excelence Corretora de Seguros ou em nossos formulários do Facebook. 
Lembramos que nenhum procedimento pela internet é 100% seguro, entretanto 
tomamos todas as medidas possíveis para minimizar ao máximo qualquer exposição de 
suas informações na internet, e informamos que trabalhamos dia-a-dia para melhorar 
nossos serviços.  

  

Compartilhamento de Informações  

Ao utilizar este site de conteúdos ou fornecer informações pessoais para nós, você 
concorda que podemos nos comunicar com você por via eletrônica ou via telefone para 
os seguintes fins: questões de privacidade, assuntos administrativos, assuntos 
relacionados ao uso do site, vendas ou contratos com nossa Corretora de Seguros. Em 
todo o processo de comunicação, é considerada a política de privacidade do nosso site. 

  

Questões  

Qualquer questionamento sobre nossa política de privacidade deve ser endereçada para 
totalexcelence@totalexcelence.com 

  

Links  

O site da Total Excelence Corretora de Seguros pode ter links para outros sites sendo 
assim, não controla as políticas de privacidade destes outros sites. Recomendamos que 
você analise a política de privacidade destes sites antes de fazer seu cadastro. Alterações 
O Site Total Excelence Corretora de Seguros pode ocasionalmente atualizar esta política. 
Vamos notificá-lo sobre mudanças significativas na forma como tratamos informações 
pessoais, enviando um aviso para o e-mail especificado em cadastro do nosso site. 
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