
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS 
PESSOAIS 

 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para fins de análise de crédito, em 
conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

Por meio deste instrumento, concordo e autorizo que a INVENTA APP LTDA. e QI CAAS 
LTDA., de forma própria ou através de seus PARCEIROS, tenham acesso e consultem: 

I. Informações sobre débitos e responsabilidades advindas de operações de crédito, bem 
como informações, registros de medidas judiciais que constem ou venham a constar no 
Sistema de Informações de Crédito (“SCR”), gerido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, 
ou dos sistemas que venham a complementá-lo ou a substituí-lo. 

II. Informações a meu respeito constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 
tais como SPC, Serasa e BVS. 
 

Diante do aceite, tenho ciência que: 

a) O SCR tem como objetivo a promoção de informações ao Banco Central do Brasil (BACEN) 
para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e supervisão do risco de 
crédito e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo 
de subsidiar decisões de crédito e de negócios; 

b) Os dados constantes no SCR são coletados de informações das instituições financeiras; 
c) As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade da instituição 

financeira. A inclusão, correção, exclusões A inclusão, correção e exclusão dessas 
informações é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira. 

d) Os pedidos de correções, exclusões e manifestações de discordância quanto às 
informações constantes do SCR deverão ser dirigidas à instituição responsável pela 
remessa das informações. 

e) Os dados constantes no SCR podem ser obtidos por meio do Registrato – Extrato de 
Registro de Informações no BACEN (http://www.bcb.gov.br/); 

f) A consulta sobre as informações junto ao SCR fica condicionada à minha autorização 
prévia. 

 

Autorizo expressamente a EMPRESA e EMPRESA a divulgar, compartilhar e armazenar as 
informações relacionadas as este termo com seus PARCEIROS ou qualquer outro terceiro a ele 
ligado ou relacionado, para fins de registro, análise de risco de crédito e qualquer outra 
finalidade, incluindo, mas não limitado a comercialização de produtos do PARCEIROS ou do 
respectivo terceiro.  

Armazenaremos estas informações pelo período de até 05 anos, renovado a cada nova consulta 
realizada, ou até que você solicite a exclusão desses dados, excetuados os casos em que 
manteremos o armazenamento desses dados para cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, nos termos do art. 16, I, da LGPD. 



As autorizações e consentimentos contidos neste documento poderão ser revogados a 
qualquer momento, mediante solicitação através do e-mail (juridico@inventa.shop), nos termos 
do art. 18, IX, da LGPD. 
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