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“DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE”
A Troof Leilões Oficial está em constante evolução, e para isso estamos atentos à segurança dos
nossos comitentes vendedores, como também arrematantes, de modo que todas as informações
coletadas em nosso site - www.troof.com.br - são exclusivamente para uso interno, restrito à nossa
organização, destarte não vendemos base de dados, tampouco compartilhamos suas informações
com outras empresas, assim somente tornam-se públicos, por ordem judicial. Dessa maneira,
trabalhamos incansavelmente, para que você usuário tenha tranquilidade com relação ao sigilo e a
privacidade de seus dados respeitados dentro dos mais rigorosos padrões de segurança na internet
e do departamento de compliance.
“DO ARMAZENAMENTO DE DADOS”
Destacamos ainda aos nossos usuários, que todas às informações disponibilizadas em seu cadastro,
bem como o endereço IP (internet protocol) ou protocolo de internet, pelo qual trafegam dados pela
rede mundial de computadores, servem para que possamos conhecer você melhor, e também para
elaboração de cartas de arrematação, então não se preocupe, pois só os utilizamos pensando em
comodidade, rapidez e eficiência.
“DA UTILIZAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS CADASTRADOS”
A utilização dos dados são para enviarmos newsletters personalizadas para o e-mail do usuário, com
ótimas oportunidades de investimentos em leilões, mas também para efetuar contato telefônico em
situações que envolvam os leilões no qual o usuário esteja participando. Assim toda forma de
comunicação será pelos nossos canais oficiais de mídia digitais, que são:
✓
✓
✓
✓
✓

E-mail: leiloes@troof.com.br
Site Oficial: www.troof.com.br
Instagram: @troof_leiloesoficial
YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UCQED5g4om2uV41_OnO_bq9w)
Whatsapp Business: +55 (17) 98159-2550

Portanto, não se preocupe, caso não queira receber nossos informativos e conteúdos via e-mail, é só
enviar um aviso para o nosso endereço eletrônico oficial, que atendemos sua solicitação, mas pode
continuar nos seguindo nas redes sociais, pois temos certeza de que bons negócios serão feitos.
“DAS ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE”
A Troof Leilões pode mudar sua política de privacidade de tempos em tempos, para garantir maior
efetividade em manter contato com nosso público alvo. Por conseguinte, aconselhamos aos nossos
investidores/arrematantes visitarem nossa página com frequência, a fim de acompanhar todas as
novidades e melhores oportunidades de negócios.
São José do Rio Preto/SP, 27 de janeiro de 2021.
_________________________________

Tiago Rogério de Freitas
Leiloeiro Público Oficial.

“Esta Política de Privacidade (página/lauda 1 de 1) trata-se de um conteúdo disponibilizado no site para uso exclusivo da
TROOF LEILÕES OFICIAL, representada pelo Leiloeiro Público Oficial, o Senhor Doutor Tiago Rogério de Freitas, para ciência
dos usuários cadastrados da forma como tratamos as informações recebidas, já que todas elas são protegidas e resguardadas,
conforme a LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD (Lei 13.709/2018 e suas alterações - 13.853/2019), a qual regula as
atividades de tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, e também de privacidade.”.
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