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Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Objeto
A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais tem como objeto dar
visibilidade, a quem possa interessar, ao compromisso da Fundambras - Sociedade de
Previdência Privada, sediada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Maria Luiza
Santiago, 200 - 9º andar, Santa Lúcia, CEP: 30360-740, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
44.748.564/0001-82, no integral cumprimento das disposições da Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, doravante denominada
simplesmente “LGPD”, tendo em vista o necessário tratamento dos dados pessoais
coletados por meios físicos ou digitais, decorrentes da gestão dos planos de previdência
complementar, bem como em função do seu relacionamento com participantes e demais
pessoas naturais relacionadas com a Entidade.
Definições
Para fins do presente instrumento, apresentamos algumas definições de termos técnicos
e palavras usadas neste documento, com o objetivo de facilitar o entendimento do
conteúdo apresentado:
Beneficiário: pessoa natural inscrita em plano de previdência complementar administrado
pela Entidade, na condição de Beneficiário ou Beneficiário Indicado de Participante,
observados os regulamentos específicos.
Dados anonimizados: dados sobre um titular que não podem ser identificados, já que
passaram pelo procedimento de anonimização, que consiste na utilização de técnicas por
meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo.
Dado pessoal: qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa
física, tais como nomes, números, códigos de identificação, endereços, imagens
Dados pessoais sensíveis: são as informações sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião pública, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico
quando vinculado à uma pessoa natural.
Entidade: Fundambras Sociedade de Previdência Privada
Participante: Pessoa natural inscrita em plano de previdência complementar administrado
pela Entidade, na condição de Participante, observados os regulamentos específicos,
sendo classificados em: i. ativos; ii.autopatrocinados; iii. vinculados e iv. assistidos.
Patrocinadora: pessoa jurídica que celebrou convênio de adesão com a Fundambras para
o oferecimento de planos de previdência complementar.
Sítio Eletrônico ou sítio eletrônico: é o site ou endereço eletrônico da ENTIDADE
(www.fundambras.com.br) disponível na internet.

Fundambras - Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - Vigente desde 02/2021 – Última atualização 04/2021

Fundambras
Sociedade de Previdência Privada

DISPOSIÇÕES GERAIS:
A Fundambras considera importante a proteção dos dados pessoais de seus PARTICIPANTES
e Ex-Participantes, desta forma esclarece e dá conhecimento sobre quais são os dados e ou
informações que serão mantidas na ENTIDADE e quais serão descartadas.
Para que os serviços relativos aos planos de previdência complementar administrado pela
ENTIDADE sejam oferecidos ao PARTICIPANTE com transparência e eficiência , a ENTIDADE
disponibiliza um sítio eletrônico próprio (www.fundambras.com.br). A ENTIDADE está ciente
da importância da privacidade do PARTICIPANTE e adota todas as medidas possíveis para
assegurá-la.
Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do sítio eletrônico, o
PARTICIPANTE deve declarar, quando da sua aceitação, que fez a leitura completa e atenta
das regras deste documento, aceitando-as integralmente.
Caso o PARTICIPANTE não esteja de acordo com estes termos e demais diretivas, deverá
imediatamente descontinuar o seu acesso ao sítio eletrônico, sob pena de se assim não o
fizer, submeter-se às mesmas a partir de então.
Este termo está de acordo com a legislação brasileira, atendendo, inclusive, os termos da Lei
nº 13.709/2018 (“LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados”) e normas relacionadas.
CONTROLADOR DE DADOS
Quando esta política menciona “ENTIDADE”, “nós”, “nos” ou “nosso”, bem como as variações
gramaticais da primeira pessoa do plural, ela se refere à Fundambras - Sociedade de
Previdência Privada, sediada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Maria Luiza
Santiago, 200 - 9º andar, Santa Lúcia, CEP: 30360-740, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
44.748.564/0001-82, que é responsável pelos dados pessoais abrangidos sob esta Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (o “Controlador de Dados”).
SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS DADOS
A ENTIDADE faz uso de medidas técnicas operacionais preventivas e de proteção com
finalidade de manter em segurança os dados (inclusive dados sensíveis) eventualmente
obtidos, contra manipulação indevida, perda, invasão, destruição ou acesso por terceiros não
autorizados. Todos e quaisquer dados pessoais que sejam fornecidos por meio físico ou digital
à ENTIDADE pelo PARTICIPANTE serão criptografados no trânsito para evitar possível
utilização indevida por terceiros. Nossos procedimentos de segurança são continuamente
revisados com base em novos desenvolvimentos tecnológicos.
DIREITOS DE ACESSO E CORREÇÃO E DIREITO DE CANCELAMENTO
O PARTICIPANTE tem o direito de pedir à ENTIDADE a correção de informações pessoais
incorretas ou incompletas referentes a ele, às quais o PARTICIPANTE não possa alterar
diretamente através do seu acesso de usuário no sítio eletrônico ou por meio de formulário
específico disponibilizado pela ENTIDADE. O PARTICIPANTE terá o direito de revisar, alterar
quaisquer dados pessoais armazenados em nossa plataforma, caso verifique que os mesmos
estejam desatualizados ou incorretos, o que poderá ser feito por e-mail endereçado ao DPO
(Data Protection Officer).
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RETENÇÃO DE DADOS E GERENCIAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES E EXCLUSÃO
DE DADOS
Os dados pessoais são mantidos na ENTIDADE enquanto se fizerem necessários para a
gestão, execução e administração do plano de previdência no qual o PARTICIPANTE ou
BENEFICIÁRIO inscrito (incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento das obrigações
legalmente atribuíveis à ENTIDADE), ou para outro fim para o qual tenha sido dada permissão,
exceto de outra forma estabelecida por lei (por exemplo, com relação a um litígio pendente).
A ENTIDADE pode reter e usar informações pessoais na medida necessária para cumprir suas
obrigações legais. Por exemplo, pagamentos de tributos, registros contábeis, relatórios legais
e auditorias.
Mesmo após o acesso de PARTICIPANTE ser removido, algumas cópias de informações (por
exemplo, registros de log) podem permanecer em nosso banco de dados de forma
anonimizada.
Como a ENTIDADE mantem backup do sítio eletrônico e/ou plataforma eletrônica para
proteção contra a perda e destruição acidental ou maliciosa de dados, cópias residuais de
informações pessoais podem não ser removidas dos sistemas de backup da ENTIDADE por
um período limitado.
PORTABILIDADE E ACESSO A DADOS
De acordo com a lei aplicável é possível o PARTICIPANTE efetuar solicitação de cópias de
seus dados pessoais mantidos pela ENTIDADE por seus titulares, podendo ainda solicitar
cópias de dados pessoais fornecidos em um formato estruturado, comumente usados e legível
e/ou solicitar o envio dessas informações a outro provedor de serviços (desde que seja
tecnicamente viável a recepção dos dados pelo outro provedor), dentro dos limites da
finalidade da atividade-fim.
COOKIES
O sítio eletrônico da ENTIDADE utiliza unicamente “Cookies” de autenticação, que servem
para reconhecer um determinado PARTICIPANTE, possibilitando o acesso e utilização do sítio
eletrônico com conteúdo e/ou serviços restritos e proporcionando experiências de navegação
mais personalizadas.
Para maior clareza, “Cookies” são pequenos arquivos de texto que são armazenados no seu
disco rígido via seu navegador. São armazenadas certas informações (Exemplo: seu idioma
preferido ou configurações do sítio eletrônico) que o navegador pode re-transferir para nós
no seu próximo acesso ao nosso sítio eletrônico (dependendo da duração do “cookie”).
Esclarecemos que a desativação dos cookies de autenticação utilizados pela ENTIDADE
impedirá o acesso ao sítio eletrônico, não permitindo o oferecimento dos serviços disponíveis
pela ENTIDADE ao PARTICIPANTE.
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QUAIS OS DADOS QUE SÃO COLETADOS, DE QUE FORMA E QUAL OBJETIVO DA
COLETA
Os dados pessoais e demais informações são coletadas no momento em que o
PARTICIPANTE insere informação em formulário físico ou digital, utiliza e ou interage com as
funcionalidades e demais serviços disponibilizados no sítio eletrônico da ENTIDADE, ou ainda
quando autoriza o envio de informações e dados pessoais pela PATROCINADORA a qual o
PARTICIPANTE está vinculado à ENTIDADE, que inclui:

Dados Cadastrais, tais como: nome, data de nascimento, CPF, RG, estado civil;
Dados de Contatos: endereço, telefone e e-mail
Dados de pagamento: quantidade de dependentes para imposto de renda e dados
bancários.
Além das informações apresentadas pelo PARTICIPANTE, as PATROCINADORAS
enviam mensalmente os dados de participantes ativos para processamento de
arrecadação de contribuições e concessões de empréstimos, assim como outros dados
financeiros (salário integral, salário de participação, valor de contribuições e margem
consignável em folha salarial);
Adicionalmente, os dados de identificação digital do PARTICIPANTE serão armazenados
conforme a seguir especificado:

Endereço IP
Registros de
interações com
este sítio

Cumprir obrigação estabelecida pelo Marco Civil da Internet - Lei 12.965/2014;

eletrônico,
DADOS
Telas acessadas,
DE
IDENTIF
ICAÇÃO dispositivo
DIGITAL
(versão do
sistema
operacional,

Identificar o USUÁRIO;
Avaliação do uso e utilidade dos serviços que prestamos no PORTAL ENTIDADE;
Fins estatísticos e de segurança;
Cumprimento de obrigações legais e regulatórias;

Geolocalização,
Session ID
Cookies
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Objetivo da coleta e tratamento de dados
Os dados coletados são usados exclusivamente para administração dos planos de
previdência complementar pela ENTIDADE, em conformidade com os regulamentos e
legislação aplicáveis, em especial para:
•
•
•

•
•

Adesão dos PARTICIPANTES aos referidos planos
Controle de contribuições individuais dos participantes e respectivos saldos de
conta;
Análise de Elegibilidade aos direitos previstos nos Planos, que consideram idade,
tempo de serviço prestado em PATROCINADORA, tempo de vinculação aos
planos, salário e saldos;
Pagamentos de benefícios, resgates e portabilidades
Concessão de Empréstimos, nos termos previstos nos regulamentos próprios

Tratamento de dados sensíveis
A ENTIDADE poderá obter algum dado sensível de PARTICIPANTE, especificamente
relacionados à saúde, quando necessário à concessão de Benefício de Incapacidade
previstos nos regulamentos dos planos ou quando estas informações forem necessárias
ao reconhecimento de isenção de imposto de renda, nos termos da legislação vigente.
A ENTIDADE não é responsável pela precisão, veracidade ou falta dela nas informações que
o PARTICIPANTE prestar ou por sua desatualização, sendo responsabilidade do titular dos
dados prestar informações com exatidão ou mantê-las atualizadas.
Todas as tecnologias utilizadas no sítio eletrônico da ENTIDADE respeitarão sempre a
legislação vigente e os termos desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
O consentimento que o PARTICIPANTE fornece para as finalidades de uso dos dados, quando
necessário, nos termos da LGPD, é coletado de forma individual, clara, específica e legítima.
A base de dados formada por meio da coleta de dados no sítio eletrônico é de propriedade e
responsabilidade da ENTIDADE.
Internamente, os dados coletados de forma física ou digital são acessados somente por
profissionais devidamente autorizados, respeitando os princípios de proporcionalidade,
necessidade e relevância para os objetivos de administração dos planos de previdência
complementar pela ENTIDADE, mantendo-se o compromisso de confidencialidade e
preservação da privacidade nos termos desta Política de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais.
Os dados coletados e as atividades registradas também poderão ser compartilhados:
a) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que
houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial;
b) De forma automática em caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e
incorporação;
c) com fornecedores e prestadores de serviços para realização de estudos atuariais,
práticas contábeis, auditorias internas e externas e exigência de órgãos reguladores.
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O uso, acesso e compartilhamento de dados, quando necessários, serão feitos dentro dos
limites e propósitos dos nossos negócios e descritos nesta Política de Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais.
As informações de identificação pessoal não serão vendidas ou alugadas pela ENTIDADE.
O PARTICIPANTE é corresponsável pelo sigilo de seus dados pessoais.
Para acesso à área do participante no sítio eletrônico da ENTIDADE (ambiente restrito), o
PARTICIPANTE efetuará cadastro de login e senha e todas as alterações/solicitações são
realizadas em ambiente seguro e validadas pela inserção de código SMS, além do envio ao
participante de e-mail confirmando a ação realizada.
O compartilhamento de senhas e dados de acesso pelo PARTICIPANTE viola esta Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
O PARTICIPANTE nunca deve compartilhar seu login e senha com outras pessoas, pois esta
ação pode comprometer a segurança de seus dados. Em caso de dúvidas ou
desconhecimento de como acessar as informações na área do participante, o contato deve
ser feito diretamente com a ENTIDADE que conta com profissionais preparados para instruílos sobre os planos ou a navegação no sítio eletrônico.
Não serão enviados e-mails solicitando que o PARTICIPANTE encaminhe seus dados
cadastrais.
COMO ARMAZENAMOS OS DADOS E REGISTROS

Armazenamento de Dados
A ENTIDADE manterá os dados pessoais de participantes armazenados por todo o
período em que o plano estiver ativo e mesmo após o encerramento do plano, para
cumprimento de exigências legais, sanar eventuais questionamentos futuros, ou ainda,
por motivo de lei, ordem judicial, prevenção à fraude (art. 11, II, “a” da Lei Geral de Proteção
de Dados “LGPD”, Lei nº 13.709/2018), proteção ao crédito (art. 7º, X, LGPD) e outros
interesses legítimos, em conformidade com o artigo 10 da LGPD.
Poderá ser necessário que a ENTIDADE, transmita dados pessoais dos PARTICIPANTES para
prestadores de serviços, objetivando a execução de avaliações, estudos e outros trabalhos do
plano de previdência complementar, sendo garantido que a sua utilização se dará em estrita
conformidade com esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
ALTERAÇÕES DA PRESENTE POLÍTICA
A ENTIDADE poderá alterar o teor desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente,
cabendo ao PARTICIPANTE verificá-la sempre que efetuar o acesso no sítio eletrônico da
ENTIDADE.
Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o PARTICIPANTE poderá entrar em contato com
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a ENTIDADE através do e-mail fundambras@angloamerican.com, ou pelo telefone (31)
3401-9300 ou ainda pelo Fale Conosco disponível no sítio eletrônico.
Caso alguma disposição desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais seja
considerada ilegal ou ilegítima por autoridade da localidade em que resida ou da sua conexão
à Internet, as demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito.
O PARTICIPANTE reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços
informados no seu cadastro), SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra
forma digital, virtual e digital também são válidas, eficazes e suficiente para a divulgação de
qualquer assunto que se refira aos serviços prestados em seu sítio eletrônico, bem como às
condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, ressalvadas as
disposições expressamente diversas previstas nesta Política de Privacidade e Proteção de
Dados Pessoais.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Pertencem à ENTIDADE: (i) todo e qualquer software, aplicativo ou funcionalidade
empregados pela FUNDAMBRAS no sítio eletrônico; (ii) a identidade visual do sítio eletrônico
(incluindo o projeto de arte gráfico-visual de quaisquer de suas páginas); (iii) o nome
empresarial, marca, nome de domínio, slogan ou expressão de propaganda ou qualquer sinal
distintivo de sua titularidade inserido no sítio eletrônico; e (iv) todo e qualquer conteúdo criado
e produzido pela ENTIDADE, por si ou por terceiros, os quais não poderão ser usados, sob
qualquer meio ou forma, pelos PARTICIPANTES.
SEGURANÇA
A ENTIDADE continuamente implanta e atualiza medidas administrativas, técnicas e de
segurança física para ajudar a proteger informações e dados pessoais contra acesso não
autorizado, perda, destruição ou alteração. Entre as proteções usadas para defender as
informações e dados pessoais, a ENTIDADE utiliza firewalls, criptografia de dados e controles
de acesso a informações. Caso o PARTICIPANTE saiba ou tenha motivos para acreditar que
as credenciais da ENTIDADE foram perdidas, roubadas, desviadas ou comprometidas, ou em
caso de uso não autorizado real ou suspeito de seus dados, deve entrar em contato com a
ENTIDADE através do e-mail fundambras@angloamerican.com, ou pelo telefone (31)
3401-9300 ou ainda pelo Fale Conosco disponível no sítio eletrônico.
ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
Os dados pessoais mantidos pela ENTIDADE poderão ser transferidos e armazenados em
países diferentes do Brasil, incluindo países do Espaço Econômico Europeu (“EEE”). Ainda
que estes países não possuam as mesmas leis de proteção de dados vigentes no Brasil, a
ENTIDADE somente transfere as informações e dados pessoais para outros países que
proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na legislação
brasileira.
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TOLERÂNCIA
A tolerância quanto ao eventual descumprimento de quaisquer das disposições desta Política
de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais por qualquer PARTICIPANTE não constituirá
renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que
consta aqui previsto.
LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais será regida e interpretada
segundo a legislação brasileira, em especial a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados”), no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte
para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo o presente documento, salvo ressalva
específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.
APROVAÇÃO E VIGÊNCIA
A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais foi aprovada pela Diretoria
Executiva em fevereiro/2021 e pelo Conselho Deliberativo em 29/04/2021 tendo sua eficácia
vigente desde 18/09/2020 e por prazo indeterminado.
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