Nosso comprometimento com a sua privacidade
Nós consideramos muito importantes sua privacidade e conforto, assim como também prezamos pela comunicação,
acessibilidade e transparência em nossas relações.
Para demonstrar nosso comprometimento com esses valores, elaboramos este termo que tem por objetivo
apresentar como administramos os dados coletados neste portal e como você participa desse processo.

Como coletamos informações
Existem basicamente duas formas de coletarmos informações sobre nossos usuários e visitantes:
através do acesso fornecido pela RE/MAX Brasil ou através dos dados fornecidos voluntariamente,
pelo cadastramento espontâneo em nosso portal. Em ambos os casos, geramos estatísticas sobre
as atividades de nossos usuários e visitantes.

Como usamos esses dados
Nós utilizamos as informações para avaliar a performance da nossa Rede e melhorar sua
experiência neste portal, oferecendo cada vez mais, atividades dirigidas e conteúdo atualizado com
as melhores práticas da Rede RE/MAX e do mercado imobiliário nacional e internacional.
Convém informar também, que todos os usuários poderão gerar relatórios e medir suas
performances individuais, assim como também é possível e recomendado fortemente que as
Masters Franquias Regionais acompanhem e avaliem suas redes (Unidades Franqueadas de sua
região e respectivos Corretores Associados, e, aos Franqueados, que avaliem e acompanhem suas
equipes comerciais e administrativas.
As atividades de toda a Rede são medidas e avaliadas pela RE/MAX Brasil e Universidade RE/MAX
Brasil, que detém o direito para os fins de acompanhamento e gestão da mesma, em todas as
instâncias necessárias.

Cookies
Cookies são pequenos arquivos alocados em seu computador. Existem alguns motivos pelos quais
usamos cookies. Primeiro, o cookie permite que sua senha seja guardada, evitando que você tenha
que redigitá-la diversas vezes. Além disso, podemos entender melhor como os usuários interagem
com nosso portal, ajudando-nos a focar em conteúdos e serviços que sejam mais populares.
Os cookies também permitem ajustar o site para oferecer conteúdos, publicidade e produtos que
correspondam a seus interesses e necessidades. Obs.: Você pode optar por não aceitar nossos
cookies (através da configuração de seu browser), mas algumas áreas de nosso site podem não
funcionar corretamente. Além disso, dessa forma não poderemos lhe oferecer serviços e conteúdos
selecionados de acordo com seus interesses.

Segurança
Para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações, garantir a
coerência dos dados e assegurar o uso correto das informações, utilizamos tecnologias
reconhecidas no mercado e uma equipe dedicada a gerenciar as informações que coletamos online.
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