
Termos de uso e Privacidade 

 

SOLICITAMOS UMA MAIOR ATENÇÃO DURANTE A LEITURA DE NOSSOS TERMOS DE CONDIÇÕES GERAIS 

DE USO E PRIVACIDADE, POIS, NELE IRÃO CONSTAR TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES LEGAIS, INCLUINDO LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E UM FORO PARA DIRIMIR EVENTUAIS 

CONFLITOS RELATIVOS AO PRESENTE TERMO. 

 

OS TERMOS A SEGUIR APLICAM-SE AO USO DE CONSULTA PARA ANÁLISE DE RISCO DE VEÍCULOS. 

QUALQUER PESSOA OU EMPRESA, DORAVANTE NOMINADA COMO CLIENTE QUE PRETENDA UTILIZAR OS 

SERVIÇOS DA WORK DATA DEVERÁ ESTAR ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS E AS DEMAIS 

POLÍTICAS E PRINCÍPIOS QUE O REGEM. 

 
NA PRIVACIDADE DE DADOS ESTAMOS DE  ACORDO COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

(LGPD), SOLICITAMOS O CONSENTIMENTO PARA ARMAZENAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS ONDE 

AS MESMAS PODERÃO SER REVOGADOS A QUALQUER  MOMENTO,  MEDIANTE  MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA DO TITULAR DO CADASTRO,  POR PROCEDIMENTO GRATUITO  E FACILITADO. 

DE FORMA SIMPLIFICADA, A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) ESTABELECE  

OS PRINCÍPIOS,  DIREITOS E DEVERES  QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS  NO TRATAMENTO  

DE DADOS PESSOAIS. 

 
A NOSSA EMPRESA SEGUE  UMA POLÍTICA  DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA MANTER A 

CONFIDENCIALIDADE,  A INTEGRIDADE  E A DISPONIBILIDADE DE SEUS DADOS. POR SERMOS UMA 

EMPRESA  COM ACESSO À INTERNET, SEGUIMOS  AS NORMAS DOS MERCADOS,  ALÉM DAS 

EXIGÊNCIAS DO SEGMENTO. ISTO NOS PROPORCIONA UM AMBIENTE ROBUSTO, OFERECENDO 

SEGURANÇA AOS NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS. 

 
O presente termo deverá ser lido integralmente e aceito, nos termos propostos, de modo que o usuário 

tenha conhecimento de todas as obrigações e direitos na utilização do presente plataforma “web”. 

 

De outro lado, como CLIENTE podendo ser pessoa física ou jurídica sendo devidamente cadastrada em nosso banco 

de dados eletrônico dentro de nossa plataforma, que de maneira livre e inequívoca aderiu aos Termos do presente 

Contrato, declarando-se ciente de todas as Cláusulas previstas neste instrumento, e abaixo transcritas: 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) O CLIENTE possui direitos de propriedade ou domínio sobre seus dados, de forma integral, podendo a qualquer 
momento revogar seu cadastro. A revogação poderá ser realizada acessando a área restrita no site através do menu  
Alterar Dados clicando na opção de “Cancelamento do cadastro”. 

 
(ii) O CLIENTE apresenta o interesse em explorar o conteúdo de nosso sistema para consultas e analise 

preventiva de dados;  
 

(iii) A WORK DATA  possui acordos firmados diretamente com empresas vinculadas junto a plataforma para 

obtenção de dados para análise de risco, capaz de intermediar e apresentar informações no ato da consulta. 

Não armazenado qualquer tipo de dados de análise ou pessoais durante e após o retorno da consulta. 

 

(iv) A WORK DATA é proprietária e administradora exclusiva de seu site, localizado no endereço 
eletrônico http://www.workdata.info, canal direto para acesso e gerenciamento dos dados de 
acesso 

 

(v) A WORK DATA não é uma agência de publicidade ou propaganda, não elabora peças, campanhas ou 
anúncios publicitários; não desenvolve estratégias de marketing com dados cadastrais obtidos, ou com 
dados retornados nas pesquisas de analise de risco e etc; 

 
(vi) A WORK DATA não comercializa, tampouco desenvolve software específico, padronizado, para terceiros, 
inclusive para Fornecedores ou CLIENTE, não cede, licencia, em todo ou em parte, os direitos de uso, códigos 
fontes, dados internos, ou demais informação, etc., de forma que todo o sistema desenvolvido é utilizado, pela 
própria WORK DATA , como uma ferramenta de negócios, objetivando o fim aqui contratado; lembrando que dados 
cadastrais obtidos em hipótese alguma será repassado a terceiros, exceto para efetivação da compra de créditos, 
tendo em vista que empresas de meio de pagamento, como administradora de cartões de crédito, utilizam tais dados 
informados para avaliação e aprovação do pagamento, assim, como os dados de retornado das pesquisas realizadas 
de acordo com a cláusula (iii) 

(xi) A WORK DATA não exerce nenhum tipo de revisão ou controle de conteúdo no objeto de cadastro do CLIENTE, 
tampouco, realiza analise de risco, reservando-se apenas o direito, para prevenir sua própria responsabilidade, de 
impedir abuso de direito ou ilegalidades (divulgação após da obtenção de dados obtidos por meio de consulta, por 
exemplo).  

(xii) Ainda que empregue os melhores esforços, o sistema WORK DATA se exime de qualquer responsabilidade pela 
eventual inclusão ou informação errônea de algum dado obtido em razão de atraso, ou falta do encaminhamento dos 
dados em qualquer uma das consultas oferecidas. 

(xiii) O sistema da WORK DATA não pode ser utilizado como garantidor de informações prestadas. Sua única função 



é apresentar o máximo de informações no momento da consulta, as quase são colhidas em banco de dados privados 
e públicos, respeitadas a legislação em vigor. Uma vez que o sistema apenas é um retransmissor destas 
informações. 

(xiv) O CLIENTE concorda em jamais utilizar o sistema da WORK DATA como única fonte de informação para 
tomadas de decisões em acordos ou negociações, estando ciente das limitações das consultas, conforme acima 
esclarecido. 

(xv) O CLIENTE possui ciência que o sistema de informações disponibilizado pela WORK DATA está sujeito a 
constantes alterações e atualizações por órgãos e departamento oficiais, leiloeiros e/ou parceiro da iniciativa privada, 
sendo esta uma plataforma de consultas que visa apenas auxiliar na obtenção de informações pretendidas, não se 
responsabilizando por perdas e danos em caso de não confirmação de informação junto a estes fornecedores ou 
divergências de responsabilidade dos mesmos. 

 

Pelo presente instrumento CONSULTA_AUTO e CLIENTE celebram o presente contrato com o intuito de intermediar 

obtenção de dados devida analise de risco através de compra de créditos, tendo em vista que os meios de 

pagamentos que possibilitam a transação financeira para obtenção de créditos receberão seus dados para que seja 

possível efetuar a compra e doravante “Contrato”, mediante as cláusulas e condições abaixo: 

 

 
Cláusula 1ª  DEFINIÇÕES 
 
1.1. SISTEMA WORK DATA : Oferece obtenção de dados a nível nacional onde o CLIENTE poderá  por meio de 

Login, Senha e aquisição de créditos realizar consultas de informações para analise risco de veículos; 
 

1.2. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA: O sistema de consulta, que através de dados solicitados, tem objetivo de retornar 
informações cujo o teor auxilia nas tomadas de decisões e analise de risco no momento que o CLIENTE negocia 
um veículo. Apontando possíveis problemas civis, judicias, financeiros e administrativos do veículo junto a 
órgãos responsáveis. Não apresentando dados pessoais como nome, números de documento, endereço, sexo, 
cor e religião; 
 

1.3. DADOS DO CLIENTE: O CLIENTE é titular de seus dados, o qual se encontra regularmente cadastrado na 
plataforma WORK DATA, informados no endereço eletrônico www.workdata.info, de forma ciente cedendo os 
dados solicitados para aquisição de valores em créditos e obtenção de informações de analise de risco de 
veículos; 
 

1.4. MODALIDADE DE PAGAMENTO: O CLIENTE adere ao sistema WORK DATA por meio de pagamento prévio, 
onde efetua a aquisição de valores para realizar a consulta de acordo com seu saldo disponível; 
 

1.5. DESCRITVO DE CONSULTA ONLINE: O CLIENTE tem ciência que o processo de consulta é totalmente de 
forma online, via navegador WEB, não recebendo a solicitação ou cópia da consulta por e-mail ou correios; 
 

1.6. ACEITE ELETRÔNICO: A confirmação eletrônica de que o CLIENTE está de acordo com os termos do contrato; 
 

1.7. ENDEREÇO ELETRÔNICO: O endereço de e-mail do(a) CLIENTE é informado no momento do cadastro. 
 

1.8. ACESSO A PLATAFORMA: qualquer programa de navegação na internet, através do qual um internauta 
visualiza o conteúdo de programação contida em uma Página, p.ex., Internet Explorer, Firefox, etc.; Acessando 
nossa área restrita através de Login e Senha. 
 

1.9. COOKIE: O CLIENTE tem ciência e está de acordo em facilitar sua identificação por meio de cookies, de acordo 
com os parâmetros preestabelecidos; 

 
Cláusula 2 – DAS DECLARAÇÕES 
 
2.1. O CLIENTE declara sob as penas da lei e para todos os fins de direito que: 
 
2.1.1  Possui capacidade jurídica para celebrar este CONTRATO, bem como para utilizar os produtos e serviços da 
WORK DATA; 
 
2.1.2. Fará bom uso dos serviços, observando as normas, condições de uso, regulamentos, leis e termos aplicáveis, 
incluindo, mas sem se limitar, aos termos deste CONTRATO; 
 
2.1.3. Que está ciente e de acordo que para ter acesso aos serviços da WORK DATA, sem exceção de nenhum 
deles, deverá informar no momento do cadastro dados verídicos, nos quais também serão utilizados para 
comunicação entre CLIENTE e WORK DATA, inclusive para o envio de e-mails informativos e suporte. 
 
2.1.4. Que reconhece que as políticas ou os processos recomendados pela WORK DATA, por meio das informações 
prestadas pelos seus serviços e produtos, tem caráter meramente sugestivo, competindo o (à) CLIENTE, a 
responsabilidade pelas decisões em função da opção por tais serviços. 
 
2.1.5. Que é responsável, civil e criminalmente, pelo (s) login (s) e senha (s) oferecidos pela WORK DATA, bem 
como: 
 
2.1.5.1. Nenhuma pessoa sem autorização terá acesso ao (s) seu (s) login (s) e senha (s); 
 
2.1.5.2. Protegerá seu (s) login (s) e senha (s), sendo integralmente responsáveis por sua guarda, divulgação e uso 

http://www.consultaauto.com.br/


indevido. 
 
2.1.5.3. Que todas as informações fornecidas no ato da contratação são verdadeiras, completas e suficientes para 
sua identificação, bem como são iguais às disponibilizadas à Receita Federal. 
 
2.1.5.4. Que atualizará seus dados cadastrais, quando tiver uma inconsistência, sob pena de ser considerada 
realizada, qualquer notificação, intimação, etc., com base nos dados informados no ato da contratação. 
 
2.1.6. É financeiramente responsável pela utilização dos produtos e serviços objeto do presente CONTRATO. 
 
2.1.7. Reconhece que o presente CONTRATO se formaliza com Aceite Eletrônico no site da WORK DATA. 
 
2.1.8. Que verificou no momento do aceite da Ficha de Cadastro, a veracidade e exatidão das informações contidas 
no seu cadastro, solicitando a imediata revisão dos dados que não se encontrarem conformes. 
 
2.1.9. Que leu e está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições deste CONTRATO e reconhece que: 
 
21.9.1. Nos termos do presente CONTRATO, o uso do sistema presume a aceitação dos presentes termos, 
formalizando a relação contratual entre as PARTES, na forma do artigo 219 do Código Civil; 
 
2.1.9.2. A utilização por terceiros de seu (s) login (s) e senha (s), sem que tenha solicitado previamente a revogação 
do (s) mesmo (s), significará uma representação autorizada pelo (a) CLIENTE. 
 
Cláusula 3 – OBJETO 

 
3.1.  Com o aceite do presente Contrato, o CLIENTE passará a integrar o cadastro na “Plataforma da WORK DATA ” 
desenvolvida e gerenciada pela mesma após o clicar na opção de acordo dos termos solicitado no momento do 
cadastro. Como consequência, o CLIENTE estará apto a ceder, aos meios de pagamentos parceiros da WORK 
DATA , com o propósito de (ii) veicular seus dados para efetivar a compra de crédito, possibilitando a obtenção de 
nossos produtos e serviços; 
 
3.2. A WORK DATA fornecerá ao CLIENTE ( apenas conforme e quando o serviço estiver disponível) aceso as 
consultas apenas com os dados relacionados ao veículo; 
 
3.3 A WORK DATA não garante o recebimento de informações dos dados consultados por e-mail, por razões 
técnicas ou falhas de conexão à internet. 
 
3.4 Por força de contratos firmados com parceiros e fornecedores, a WORK DATA detém o direito de uso das 
informações provenientes fontes públicas e privadas, não se responsabilizando juridicamente pelo conteúdo das 
informações prestadas, pelas inclusões ou exclusões de dados realizados por terceiros. 
 
Cláusula 4 – ADESÃO 

 
4.1. A adesão ao presente CONTRATO dar-se-á pelo aceite dos termos e condições contratuais realizado 
eletronicamente, conforme segue: 
 
4.1.1. Data, horário, login e IP relativo ao aceite eletrônico; 
 
4.1.2. Indicação do modelo de contrato firmado e o resumo das condições comerciais específicas do (a) CLIENTE; 
 
4.1.3. Declaração de responsabilidade pelo uso do login e senha, bem como da atualização de seus dados 
cadastrais, sempre que houver qualquer mudança. 
 
4.2. Após o Aceite Eletrônico pelo (a) CLIENTE e/ou a realização de qualquer consulta através de seu login e senha, 
o CONTRATO será considerado em vigor para todos os fins de direito. 
 
Cláusula 5 – DO ACESSO AO SISTEMA 

 
5.1. Cliente PRÉ PAGO, para utilização dos serviços, o WORK DATA utilizará o login e senha cadastrado e escolhido 
no ato da contratação e compra dos serviços. 
 
5.2. O CLIENTE , para utilização dos serviços, a CONTRATANTE cadastrará login e senha de sua preferência 
preenchidos no momento do cadastro no sistema. 
 
5.3 Com vistas a garantir a necessária segurança na utilização das senhas,a WORK DATA reserva-se ao direito de 
independente de prévio aviso, suspender e/ou cancelar as senhas do (a) CLIENTE, caso haja indícios de mau uso 
das mesmas, devendo para tanto, o(a) CLIENTE, entrar em contato com o setor de atendimento da WORK DATA e 
solicitar nova senha. 
 
Cláusula 6 – DA GARANTIA LIMITADA 
 
6.1. A utilização do serviços é feita sob inteira responsabilidade do CLIENTE. Os serviços são fornecidos de forma 
que depende de diversos fatores como a interação de servidores e serviços de telecomunicação, adequação do 
equipamentos utilizados pelo usuário, etc. Apesar de a WORK DATA empregar todos seus esforços para assegurar 
que todos os serviços funcionem da melhor maneira possível. Devido a tais variáveis que envolve e demanda  da 
entrega do serviço a WORK DATA não garante que o serviço funcionará corretamente, podendo ocorrer extravios , 
divulgação ou violação por parte de terceiros não autorizados, como por exemplos “Hackers”, que podem obter os 



dados de forma externa no sistema na WORK DATA. 
 
6.2 O sistema da WORK DATA não garante que o serviço serão prestados de maneira ininterrupta ou livre de erros. 
 
6.3 O sistema da WORK DATA não se responsabiliza impossibilidade de utilização do serviço devido a problemas 
técnicos, incompatibilidades ou licenças de software do CLIENTE. 
 
6.4 A WORK DATA se exime de qualquer responsabilidade pela eventual não inclusão de algum dado referente ao 
veículo em razão de atraso ou falta do encaminhamento dos dados em qualquer um de nossos serviços. 
 
6.5 O sistema WORK DATA não pode ser utilizado como único  garantidor dos dados do veículo, sua única função é 
apresentar o máximo de informações disponíveis no momento da consulta, as quais são colhidas em banco de dados 
públicos e privados.  
 
6.7 Consultas realizadas e obtiveram sucesso, terão seu saldo debitado de acordo com o valor da consulta e 
posteriormente não serão devolvidas. Mesmo caso ocorra erro de digitação na informação de preenchimento para 
solicitar a consulta. 
 
Cláusula 7 – DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1. DO(A) CLIENTE: 
 
7.1.1. O (A) CLIENTE tem responsabilidade exclusiva pela concessão ou não de crédito e pela realização ou não de 
quaisquer negócios jurídicos com os seus atos, assumindo integral responsabilidade por eventuais perdas e danos 
que qualquer deles e/ou terceiros possam vir a pleitear, quer judicialmente ou extrajudicialmente, isentando desta 
forma a WORK DATA de qualquer responsabilidade neste sentido. 
 
7.1.1.1. O (A) CLIENTE é responsável por cadastrar corretamente o endereço de e-mail e telefone celular nos quais 
deseja receber as informações. 
 
7.1.1.2. O CLIENTE deverá ainda viabilizar o recebimento do (s) e-mails. 
 
7.1.2. O (A) CLIENTE reconhece que através do aceite eletrônico dos TERMOS, lhe é vedado: 
 
7.1.2.1. Armazenar as informações colhidas em razão do presente CONTRATO; 
 
7.1.2.2. Vender repassar ou estabelecer convênios de repasse de informações com outras empresas, especialmente 
aquelas que prestam serviços de informação, de cobrança ou de semelhantes. 
 
7.1.3. O(A) CLIENTE reconhece que cumprirá rigorosamente as disposições contidas neste instrumento, sob pena 
de, na hipótese de qualquer violação, sofrer a suspensão do acesso aos serviços contratados e/ou a rescisão com 
efeito imediato, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos e/ou lucros cessantes, que sua conduta 
venha a causar à WORK DATA ou a terceiros. 
 
7.1.4. O (A) CLIENTE deverá indenizar regressivamente a WORK DATA e/ou terceiros, por perdas e danos diretos, 
indiretos, incidentais ou consequenciais advindos por qualquer forma de atos ou omissões em violação à Lei ou a 
obrigações contratuais, no montante da condenação, custas e honorários advocatícios e sucumbenciais, acrescidos 
de juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo IGPM/FGV e multa equivalente aos 3 (três) últimos 
faturamentos, ou equivalente a 3 (três) salários mínimos vigentes, o que for mais, até o efetivo pagamento. 
 
7.1.5. O (A) CLIENTE compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações comerciais ou técnicas, bem como 
a documentação correta, de qualquer forma fornecida por uma parte a outra, referente ao cumprimento deste ajuste, 
inclusive as relativas aos detentores de senhas para consulta, e a não revelar tais informações, sob qualquer 
pretexto, salvo quando requisitadas pelos órgãos governamentais competentes e pelo Poder Judiciário. 
 
7.1.6. Informar à WORK DATA qualquer alteração de seus dados cadastrais, incluindo troca de Endereço Eletrônico, 
sob pena de em não o fazendo considerarem-se válidos todos os avisos e notificações enviados para os endereços 
informados e constantes do presente CONTRATO. 
 
7.1.7 O CLIENTE consente de forma individual, clara e específica, em informar os dados cadastrais necessários para 
que seja possível sua manutenção dentro do sistema as WORK DATA, para acesso junto as plataformas de  meio de 
pagamento afim de efetivação da compra de créditos. 
 
7.1.8 O CLIENTE se dispõe em encaminhar quando solicitado, os comprovantes de compra de crédito que ainda não 
foram identificadas e/ou de adiantamento de liberação em caso de boleto. 
 
7.2. DA WORK DATA: 
 
7.2.1. Prestar o serviço, objeto do presente CONTRATO, zelando pela eficiência e regular funcionamento do serviço; 
 
7.2.2. Fornecer suporte técnico ao (à) CLIENTE consistente em informações relativas ao uso dos sistemas; 
 
7.2.3. O suporte será prestado através do setor de atendimento, no horário comercial, através do site 
https://www.workdata.info ou e-mail contato@workdata.info 
 
7.2.4. Ressaltada a hipótese de ter laborado com culpa exclusiva, a WORK DATA não assume responsabilidade por 
perdas e danos que se originem das informações prestadas. 



 
7.2.5 A WORK DATA compromete-se a que a coleta e tratamento dos dados coletados obedece aos princípios da 
LGPD, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, 
não discriminação bem como responsabilização e prestação de contas, comprometendo-se a somente solicitar e 
guardar dados do(a) CLIENTE que sejam correlacionados e essenciais à Plataforma do Programa. 


