AVISO DE PRIVACIDADE
O BANCO BRADESCARD S.A. (“Banco Bradescard”), com sede no núcleo Cidade de Deus,
s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, CEP 06.029-900, município e Comarca de Osasco,
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948.0001-12, respeita a sua
privacidade e está comprometido com a proteção de seus dados pessoais. A seguir,
apresentaremos como os seus dados serão coletados, utilizados, compartilhados e
protegidos em decorrência da aquisição de um CARTÃO DE CRÉDITO emitido para o
Parceiro Leader e acesso ao site dos Cartões Leader, sem prejuízo do disposto na Diretiva
de Privacidade da Organização Bradesco disponível em www.leadercard.com.br no link
(https://institucional.lojasleader.com.br/leadercard/politica-de-privacidade)
Para que possamos validar e aprovar o seu cadastro para a aquisição de cartão de
crédito, fornecer e consultar dados no Sistema de Informações de Créditos (SCR),
consultar crédito pré-aprovado e, posteriormente, emitir o cartão de crédito junto à
processadora de cartões, precisaremos coletar e utilizar as seguintes informações que
serão fornecidas diretamente por você (Cliente) no ponto de aquisição do seu cartão de
crédito junto a Leader: nome, número do RG ou CNH, CPF, contato, data de nascimento,
e-mail, estado civil, gênero, nacionalidade, naturalidade, filiação, informações de
cônjuge, endereço, profissão, renda, patrimônio, endereço comercial e imagem do seu
RG, CNH, biometria e foto (quando necessário). Os dados mencionados acima são
coletados por meio da PAC (Proposta de Adesão de Crédito), que é devidamente
assinada por você (Cliente) no término da contratação do cartão de crédito.
Adicionalmente, para que possamos prestar os nossos serviços contratados por você e
apresentar informações relacionadas à utilização dos cartões, como consultas de limite,
detalhamento de faturas e solicitações realizadas, assim como para que possamos
garantir a segurança no oferecimento dos nossos produtos e serviços, utilizando
medidas de prevenção à fraude e a eventuais ameaças, precisaremos coletar e utilizar
as seguintes informações que serão fornecidas por você no momento do cadastro e no
acesso ao site dos Cartões Leader: CPF, número do cartão, data de nascimento, e-mail e
senha para acesso ao site. Os dados coletados e tratados serão armazenados apenas
para as atividades relacionadas à prestação dos serviços, podendo ser utilizados
também para fins de consulta e atualização de dados cadastrais e financeiros.
É possível que ocorra o compartilhamento de seus dados pessoais cadastrais, como CPF,
número do cartão, e-mail, número de celular, com empresas prestadoras de serviços,
parceiros comerciais do Banco Bradescard dos quais você venha adquirir algum produto
e/ou serviço em virtude da utilização do Cartão Leader e operadoras de dados pessoais,
além de bureaus de crédito e terceiros necessários à operacionalização dos serviços,
para a emissão de cartões, consultas de créditos, atendimento ao cliente e cobrança,
bem como para consultarmos informações complementares para a avaliação de riscos
de fraude, também visando auxiliar no desenvolvimento, manutenção e

aperfeiçoamento da área logada prevista no site e dos nossos produtos e serviços, para
que possamos apresentar informações mais completas e uma melhor experiência de
uso dos nossos produtos e serviços. Além disso, também é possível que haja o
compartilhamento de seus dados pessoais nos termos da Diretiva de Privacidade.
Não manteremos seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para as
finalidades declaradas acima, nem utilizaremos seus dados para outros fins, exceto nas
hipóteses previstas na Diretiva de Privacidade, e/ou nas hipóteses autorizadas por lei.
Nos termos da Diretiva de Privacidade, você poderá, a partir do início da vigência da Lei
Geral de Proteção de Dados, exercer seus direitos com relação ao tratamento dos seus
dados pessoais, por meio do site dos Cartões Leader, disponível no menu de serviços
com indicação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Para mais informações sobre a forma pela qual tratamos os seus dados pessoais, acesse
a Diretiva de Privacidade da Organização Bradesco por meio do endereço eletrônico
“http://www.bradescoseguranca.com.br”.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ALTERAÇÕES
Este documento foi elaborado com base na Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados “LGPD”.
A Organização Bradesco reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar,
acrescentar ou remover partes deste documento a qualquer momento.
Este Aviso de Privacidade foi alterado pela última vez e publicado em nosso site dos
Cartões Leader em agosto de 2020.

