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A VIP LEILÕES oferece serviços relacionadas à gestão de leilões que permitem às 
empresas, seus gestores e colaboradores terem mais eficiência, rentabilidade e 
produtividade. Para a VIP LEILÕES a segurança das informações é fundamental, por 
isso, o armazenamento, processamento e transmissão dos dados fornecidos pelos clientes 
devem seguir os mais altos padrões de segurança. Eventualmente, as empresas clientes 
compartilham com a VIP LEILÕES dados pessoais de seus colaboradores ou parceiro de 
negócios como nome, data de nascimento, telefone, e-mail entre outros dados que o 
cliente queira fornecer. Esses dados tem a finalidade de garantir a identificação dos 
usuários autorizados, o controle de acessos às informações da empresa cliente e eventuais 
análises relacionadas à produtividade de suas equipes e parceiros de negócios. Esses 
dados podem ser armazenados em ambientes tecnológicos de terceiros contratados pela 
VIP LEILÕES, como o Microsoft Azure, por exemplo. Na seleção dos seus fornecedores, 
a VIP LEILÕES exigirá padrões de segurança compatíveis com os Padrões de Segurança 
das Informações da VIP LEILÕES. A plataforma VIP LEILÕES é um ambiente de 
computação customizado para cada cliente que pode ser acessado através do PC, laptop, 
smartphone ou tablet. O dispositivo utilizado para acesso normalmente é de propriedade 
da empresa cliente, mas pode ser que você esteja acessando a plataforma por um 
dispositivo de sua propriedade. Durante o uso da plataforma VIP LEILÕES não são 
coletadas informações pessoais dos usuários. Como requisito de segurança a VIP 
LEILÕES coleta apenas dados de navegação das telas acessadas pelos usuários. Se sua 
organização concede a você acesso aos serviços da VIP LEILÕES, o uso que você fizer 
dos produtos da VIP LEILÕES estará sujeito às políticas da sua organização, se houver. 
Você pode perder o acesso aos serviços da VIP LEILÕES e ao conteúdo associado a esses 
serviços devido ao término do seu contrato de trabalho, por exemplo. É possível que os 
dados em posse da VIP LEILÕES sejam compartilhados quando exigido por lei ou para 
responder a um processo jurídico, para proteger nossos clientes, manter a Política de 
Privacidade da VIP LEILÕES Versão 1.1 segurança de nossos produtos e proteger os 
direitos ou a propriedade da VIP LEILÕES e de seus clientes. Você deve direcionar suas 
perguntas de privacidade, incluindo qualquer solicitação para exercer seus direitos de 
proteção de dados, ao administrador da sua organização. As práticas de privacidade ou 
segurança de nossos clientes podem ser diferentes das estabelecidas nesta política de 
privacidade. 
 


