
 

 

CredoLab Pte. Ltd. 

 Política de Privacidade 

(Última Atualização: outubro de 2019) 
 
Na CredoLab, é importante para nós que se sinta à vontade confiando-nos as suas informações 
ao usar os serviços CredoLab. Reserve alguns minutos para ler esta Política de Privacidade, para 
que entenda quais são as informações que recolhemos, o que fazemos com as mesmas e por 
que o fazemos. 
 
Por que recolhem os meus dados? 
 
É simples. Fornecemos produtos e serviços para ajudar a produzir uma decisão de crédito em 
tempo real. Usamos dados de dispositivos móveis para produzir a pontuação de crédito alternativa 
através da nossa aplicação móvel proprietária (CredoApp) utilizando algoritmos altamente 
sofisticados e análises preditivas. Fornecemos essa pontuação apenas em relação ao serviço 
financeiro da instituição financeira à qual está a candidatar-se. Não partilhamos a sua pontuação 
de crédito alternativa com mais ninguém. Para calcular a sua pontuação, usamos dados que não 
o identificam diretamente. Em particular, podemos usar esses dados para criar perfis de dados e 
fornecer um perfil de risco segmentado, gerar informações estatísticas agregadas e melhorar e 
administrar os nossos produtos atuais e criar novos produtos. Pode estar seguro de que 
protegemos as informações que recolhemos. Ao usar os nossos produtos ou serviços, aceita a 
recolha, utilização e partilha dos seus dados de acordo com esta Política de Privacidade. A não 
ser que o produto específico indique o contrário, todos os produtos e serviços da CredoLab estão 
incluídos nesta Política de Privacidade. 
 
Como recolhem os meus dados? 
 
Recolhemos os seus dados quando descarrega a nossa aplicação e nos permite obter a sua 
pegada digital. Não podemos extrair uma pegada digital sem o seu consentimento. 
 
Não solicitamos os seus dados a instituições financeiras sem o seu consentimento e não 
recolhemos ou processamos os mesmos sem o seu consentimento. Iremos, também, solicitar-lhe 
que clique numa tecla que diz: "prossiga com a análise de crédito", ou similar, antes de iniciar uma 
avaliação de pontuação de crédito e/ou antifraudeno seu telemóvel. 
 
Quais os dados que recolhem?  
 
Recolhemos vários tipos de dados do seu smartphone para executar os nossos serviços. A nossa 
aplicação móvel CredoLab só irá aceder às informações do seu dispositivo móvel após concordar 
com a recolha e a utilização. Essas informações podem incluir os números de identificação do 
dispositivo, o número do cartão SIM, a frequência e o histórico das mensagens SMS, o histórico 
do navegador, contactos, calendários, lista de aplicações e dados de localização e 



 

 

armazenamento e, em alguns dos casos descritos abaixo, o endereço de IP1 do seu dispositivo. 
Pode alterar essas permissões usando as configurações do seu dispositivo. 
 
Acederemos ao seu endereço de IP apenas se a sua instituição financeira tiver subscrito a solução 
antifraude (oferecida pela CredoLab em nome da Iovation Inc. com base no acordo de 
revendedor). Se a sua instituição financeira tiver subscrito apenas os serviços de classificação de 
crédito da CredoLab, não acederemos ao endereço de IP do seu dispositivo. O endereço de IP 
será acedido apenas uma única vez, após a sua candidatura a um serviço financeiro específico 
(empréstimo, cartão de crédito, etc.) e não de modo persistente. A informação do endereço de IP 
recolhida por nós é semelhante aos tipos de informação capturada pelas ferramentas comuns de 
análise da web. 
 
Também recolhemos dados para melhorar os nossos serviços, incluindo: o código de publicidade 
associado ao seu dispositivo; o provedor de serviços de Internet ou rede móvel que usa para se 
conectar aos nossos produtos; e informações sobre outras aplicações que pode ter no seu 
dispositivo e como as mesmas são usadas (nunca entramos nas aplicações referidas). 
 
Recolhem informações que podem identificar-me? 
 
Ao contrário de outras empresas, não recolhemos o seu nome ou endereço de e-mail para 
identificá-lo. Recolhemos outras informações sobre si, tais como: Endereço de IP2 e/ou o número 
de identificação do dispositivo, incluindo a identificação do mesmo, o IMEI e/ ou MEID e a 
localização geográfica de representação pessoal presente nos ficheiros de multimédia. Usamos 
essas informações para detetar aplicações fraudulentas provenientes do mesmo dispositivo. Ao 
fazer isso, protegemos a sua identidade, mantendo a capacidade de reconhecer quais são as 
informações que estão relacionadas consigo.  
 
Para proteger a sua identidade, também podemos remover identificadores pessoais das 
informações que recolhemos ou agregamos e/ ou tornamos confidenciais os dados pessoais que 
recolhemos sobre si. Por exemplo, embora consideremos a sua localização precisa como sendo 
um dado pessoal, se esta for armazenada separadamente, se combinarmos os locais dos nossos 
utilizadores num conjunto de dados que só poderia informar-nos quantos utilizadores estavam 
localizados num determinado país, não consideraríamos essa informação agregada 
pessoalmente identificável. 
 
As informações recolhidas pela nossa aplicação móvel não são enviadas à instituição financeira 
à qual está a solicitar um serviço financeiro. O processamento das informações é feito nos 
servidores seguros da CredoLab. A instituição financeira da sua preferência recebe algumas 
informações anonimizadas limitadas sobre si, incluindo os resultados da sua avaliação de crédito. 
Embora as informações permaneçam atribuíveis a si, as mesmas não podem ser sujeitas a 
engenharia reversa para produzir as informações brutas originais recolhidas. 

 
1 Cada dispositivo conectado à Internet recebe um número exclusivo, conhecido como endereço IP (Internet 
Protocol). Os endereços IP são atribuídos e reatribuídos por provedores de serviços da Internet e empresas 
regularmente. 
2 O endereço IP nem sempre é considerado como informação de identificação pessoal (PII). Nas Filipinas, 
Cingapura ou países GDPR, é considerado PII. Em outras jurisdições, não é. 



 

 

 
Essas técnicas ajudam a manter seguras as informações que são enviadas aos nossos servidores 
e permitem-lhe manter as suas informações brutas no seu dispositivo.  
 
Embora não possamos indicar todos os tipos de dados que recolhemos, tentamos em seguida 
fornecer-lhe uma compreensão geral dos tipos de dados que recolhemos e exemplos para o 
ajudar a compreender o que queremos dizer.  
 
Por exemplo:  
 

• A nossa aplicação móvel recolhe informações sobre as suas mensagens curtas de texto 
no seu dispositivo móvel e mensagens de e-mail. Embora a aplicação móvel possa 
rastrear todas essas mensagens no seu telefone, apenas recolhemos (e carregamos no 
servidor) determinadas informações limitadas sobre cada mensagem. Por exemplo, a 
aplicação móvel pode contar as mensagens recebidas e o seu carimbo de data/ hora e 
corresponder aos remetentes com uma lista de Instituições Financeiras selecionadas. 
Pode também incluir o conteúdo de mensagens para determinadas palavras-passe pré-
determinadas e sinalizar quando uma mensagem contém tais palavras-passe. Apenas 
essas informações são enviadas para os nossos servidores e não os dados brutos 
subjacentes. 
 

• Embora a nossa aplicação para dispositivos móveis possa verificar e processar os 
contactos da agenda telefónica no seu dispositivo móvel, os nomes e os dados de 
contacto não são enviados para os nossos servidores. Informações como o número de 
contactos da lista telefónica são enviadas, bem como parâmetros como “a percentagem 
de chamadas feitas para os contactos versus novos números”. 

 
• Embora a nossa aplicação para dispositivos móveis possa verificar e processar a sua lista 

de aplicações, ou seja, as informações sobre a lista de aplicações instaladas no seu 
dispositivo móvel, iremos recolher apenas dados relacionados com a identidade e 
frequência de uso de tais aplicações, mas não com as atividades realizadas por si em 
qualquer aplicação desse tipo. 
 

Como utilizam os meus dados?  
 
Utilizamos os seus dados para avaliar a sua saúde e situação financeiras para permitir que as 
Instituições Financeiras decidam se lhe concedem ou não um empréstimo ou outros serviços 
financeiros. 
 
Também usamos os seus dados para: - 
 
(a) obter uma avaliação da sua solvência, incluindo, entre outros, uma avaliação da probabilidade 
de incumprimento das suas obrigações no âmbito de contratos para a prestação de serviços 
financeiros; 
 
(b) avaliar o seu interesse em receber serviços financeiros através de algoritmos e modelagem 
matemática; 



 

 

 
O endereço de IP do seu dispositivo será utilizado para investigar e prevenir a fraude, o spam, 
malware, o roubo de identidade e outros acessos não autorizados, ou quaisquer outras atividades 
ilegais apenas como parte integrante da solução antifraude. 
Pode retirar o seu consentimento para receber publicidade e material de marketing adicional 
nosso e das instituições financeiras, a qualquer momento. 
 
Partilham os meus dados? 
 
Partilhamos o resultado da sua avaliação de crédito com a instituição financeira à qual está a 
candidatar-se a um serviço financeiro e a sua potencial disposição de comunicar diretamente com 
a instituição financeira, se for solicitado pela mesma. Também partilhamos a sua disposição 
potencial de comunicar diretamente com a instituição financeira, se isso for solicitado pela mesma. 
 
Podemos partilhar os seus dados, também, das seguintes formas: 
 
Quando for autorizado por lei ou necessário para cumprir um processo legal válido; quando for 
necessário para proteger e defender os direitos ou propriedade da CredoLab, incluindo a 
segurança dos nossos produtos e serviços; quando for necessário para proteger a segurança 
pessoal, a propriedade ou outros direitos do público, a CredoLab ou os seus clientes ou 
funcionários; ou em conexão com uma venda de todos ou parte dos nossos negócios. Se 
estivermos envolvidos numa fusão, aquisição ou venda de ativos, cumpriremos esta Política de 
Privacidade, e todos os utilizadores afetados serão informados se transferirmos dados pessoais 
para terceiros ou se os dados pessoais ficarem sujeitos a uma política de privacidade diferente 
como resultado. 
 
Durante quanto tempo mantêm os meus dados? 
 
Para implementarmos e melhorarmos a funcionalidade da aplicação móvel e atualizarmos os 
scorecards (quadros de resultados) de crédito desenvolvidos para o cliente da instituição 
financeira, manteremos os seus dados durante um período de até três anos, a não ser que nos 
solicite a eliminação dos seus dados numa data anterior. 
 
Quais são os meus direitos relativamente aos meus dados?  
 
Tem o direito de nos interpelar acerca dos dados que processarmos sobre si, o propósito e a 
natureza do processamento e para fornecer informações sobre com quem os partilhamos. Tem o 
direito de solicitar que atualizemos ou eliminemos (assumindo que isso não afeta os serviços que 
estamos fornecendo a você) os dados que recolhemos sobre si, a qualquer momento. Observe 
que podemos rejeitar solicitações que coloquem em risco a privacidade de outras pessoas ou que 
não sejam razoáveis, que sejam repetitivas, ou que exigiriam um esforço desproporcional. A não 
ser que nos solicite a eliminação dos seus dados, lembre-se de que poderemos mantê-los após 
deixar de ser utilizador (mas, normalmente não manteremos os seus dados durante mais tempo 
do que o razoavelmente necessário, considerando as finalidades para as quais os mesmos foram 
recolhidos). Tem o direito de esperar que protejamos os seus dados e os mantenhamos seguros. 
Trabalhamos arduamente para proteger a CredoLab e os nossos utilizadores contra o acesso não 



 

 

autorizado ou a alteração não autorizada, a divulgação ou a destruição das informações que 
possuímos. Em particular: Cumprimos esta Política de Privacidade em todos os momentos em 
relação a todos os dados que recolhemos de si, limitamos o uso e a divulgação dos seus dados 
e trabalhamos para garantir que qualquer pessoa com quem partilhamos tais informações trate 
essas informações com a privacidade e segurança que as mesmas merecem; Implementamos 
práticas físicas, técnicas e administrativas aceites pela indústria para salvaguardarmos e 
protegermos as informações que recolhemos. Tem o direito de apresentar uma queixa junto das 
autoridades de proteção de dados competentes por qualquer violação aplicável das leis de 
proteção de dados. 
 
Que alterações efetuaram recentemente? 
 
Reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento e 
indicaremos a data em que a Política de Privacidade foi atualizada mais recentemente. Se tiver 
havido mudanças significativas, destacaremos essas alterações e tentaremos alertá-lo, 
diretamente, quando possível. Também iremos manter versões anteriores desta Política de 
Privacidade num arquivo para a sua análise. 
 
Alterações recentes: na nossa última atualização, esclarecemos como recolhemos, usamos e 
partilhamos os seus dados e, em particular, como permitimos a escolha dos utilizadores e as 
medidas que adotamos para proteger a identidade dos mesmos através dos nossos produtos. 
 
Como posso contactá-los? 
 
Se tiver quaisquer dúvidas acerca desta política de privacidade ou em relação ao que foi exposto 
anteriormente, queira, por favor, enviar-nos um e-mail para: privacypolicy@credolab.com. Pode, 
também, contactar-nos através de correio para: CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 
Robinson Road, Singapura 068912. 
 
Existe algo mais que eu necessite de saber? 
 
Pode optar por não ser sujeito à nossa recolha, uso e divulgação das suas informações 
removendo a nossa aplicação do seu dispositivo móvel e solicitando que eliminemos as suas 
informações. 
 
Exigimos informações do utilizador para executar corretamente os serviços pretendidos. Algumas 
ou todas as funcionalidades do nosso serviço podem não ser precisas ou disponíveis se optar por 
não partilhar informações connosco. 
 
Periodicamente, o nosso sítio ou produtos podem conter ligações para e de sítios da Internet ou 
outros destinos externos geridos por terceiros. Se seguir uma ligação para qualquer um desses 
destinos (como ofertas em lojas de aplicações móveis etc.), observe que esses sítios possuem a 
sua própria política de privacidade. Quando estiver nesses sítios, estará sujeito a essas políticas 
e, portanto, deverá lê-las e compreendê-las antes de enviar quaisquer dados pessoais para esses 
sítios. 
 


