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1. OBJETIVO
Este documento estabelece as diretrizes relacionadas à privacidade de dados pessoais
armazenadas, processadas e compartilhadas pelo ambiente de tecnologia utilizado pela
BR Partners para prestação de seus serviços.

2. APLICABILIDADE
Os dispositivos deste documento são aplicáveis a todas as empresas do Grupo BR
Partners, colaboradores, parceiros de negócios, fornecedores e prestadores de serviços,
que atuem nos ambientes físicos e/ou tecnológicos para processar dados sensíveis
controlados e/ou pertencentes ao Grupo BR Partners.

3. RESPONSABILIDADES
3.1. Tecnologia da Informação
A área de Tecnologia é responsável por:
•
•

•

Direcionar fornecedores de Tecnologia a seguirem boas práticas de Privacidade de
Dados Pessoais referente a Sistemas de Tecnologia implantados;
Gerir os acessos às informações corporativas (segregação de funções e controle de
acessos) conforme parâmetros e controles previamente estabelecidos no tocante a
file server ou sistemas de arquivo compatível;
Apoiar os trabalhos de análise e avaliação de riscos à privacidade, de classificação
da informação e de dados encabeçados pela área de Segurança da Informação;

3.2. Sistemas
A área de Sistemas é responsável por:
•
•
•
•
•

Apoiar ativamente os trabalhos de identificação e correção de vulnerabilidades
tecnológicas, relacionadas aos sistemas corporativos;
Garantir que todos os sistemas críticos ao negócio (ou que contenham dados
sensíveis) possuam recursos de criptografia e segregação de acessos;
Suportar os sistemas utilizados pelo Grupo BR Partners;
Monitorar as integrações dos Sistemas;
Apoiar trabalhos de disseminação da cultura de privacidade, realizados junto a
colaboradores do Grupo BR Partners, de prestadores de serviço e fornecedores
contratados.
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3.3. Colaboradores
Os colaboradores são responsáveis por:
•
•

Participar ativamente dos programas de disseminação da cultura de segurança e
privacidade; e
Respeitar e aderir a todos os preceitos estabelecidos nos documentos relacionados
à privacidade.

3.4. Compliance
A área de Compliance é responsável por:
•
•

Manter atualizado o mapeamento de requisitos regulatórios, para fins de
fiscalização dos processos e procedimentos corporativos;
Apoiar a área de Segurança da Informação na gestão de controles de riscos à
privacidade;

3.5. Segurança da Informação
A área de Segurança da Informação é responsável por:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Promover ativamente os trabalhos de análise e avaliação de riscos à privacidade,
produzindo relatórios técnicos e executivos, remetendo-os à Diretoria e demais
interessados;
Manter as áreas de TI, Sistemas e Compliance envolvidas nos trabalhos de análise
e avaliação de riscos à privacidade, validando junto a estas quaisquer questões
relacionadas;
Realizar a classificação da informação e de dados;
Trabalhar em conjunto com as áreas de Tecnologia, Sistemas, Compliance e
Negócios (quando aplicável), na contratação de serviços de segurança dos dados e
segurança cibernética;
Realizar a gestão da rastreabilidade de informações críticas ao negócio,
especialmente daquelas classificadas como sensíveis;
Elaborar controles pertinentes e verificar aderência a novas leis, normas e boas
práticas, mantendo-os atualizados e em nível de eficácia;
Apoiar trabalhos de due dilligence relacionados à privacidade (dados, informação,
ambientes, outros) de prestadores de serviço e fornecedores;
Gerenciar trabalhos de disseminação da cultura de privacidade, realizados junto a
colaboradores do Grupo BR Partners, prestadores de serviço e fornecedores
contratados; e
Direcionar às áreas de Tecnologia da Informação, Sistemas e Compliance quaisquer
necessidades relacionadas à privacidade.
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4. DESCRIÇÃO DA NORMA
4.1. Considerações Gerais
A BR Partners está comprometida com a privacidade individual e reconhece a sua
responsabilidade de proteger os Dados Pessoas sob custodia e controle. A política de
privacidade de Dados Pessoais da BR Partners está definida através dos quatro princípios
básicos:

•

•

•

•

A BR Partners não irá acumular ou manter intencionalmente Dados Pessoais ou
outros que não aqueles relevantes na condução dos seus serviços e adotará as
medidas necessárias para garantir a precisão dos Dados Pessoais sob custodia e
controle;
Todos os Dados Pessoais de funcionários, clientes ou prestadores de serviços em
posse da BR Partners serão considerados como confidenciais e serão adotadas as
precauções adequadas que têm como proposito evitar a divulgação não apropriada
ou não autorizada desses Dados Pessoais.
Dados Pessoais que estejam sob a posse da BR Partners não serão usados para fins
contrários aos seus objetivos, motivo pelo qual foram recebidos os Dados Pessoais,
a não ser quando aqueles indivíduos afetados forem formalmente consultados por
e-mail.
Dados Pessoais não serão transferidos a terceiros, exceto quando exigido pelo
serviço prestado, desde que tais terceiros mantenham a confidencialidade dos
Dados Pessoais conforme definido em clausulas contratuais e somente os utilizem
para os motivos pelos quais eles foram fornecidos.

4.2. Uso de dados pessoais
Exceto os Dados Pessoais relevantes para a prestação dos serviços pela BR Partners, os
demais Dados Pessoais não serão intencionalmente acumulados ou mantidos e serão
adotadas medidas visando garantir a precisão dos Dados Pessoais sob a custodia e
controle da BR Partners.
4.3. Recebimento de dados pessoais
A BR Partners não aceitará intencionalmente quaisquer Dados Pessoais dos usuários que
não sejam relevantes à condução de seus serviços prestados. Caso a BR Partners tome
conhecimento que recebeu Dados Pessoais que não sejam relevantes aos seus propósitos,
ela irá abster-se de fazer uso destes e irá retorná-los à origem ou apagá-los de seus
sistemas. Não serão mantidos Dados Pessoais por mais tempo do que o prazo determinado
em contrato, leis vigentes ou pelo BACEN (Banco Central do Brasil).

Página 4 de 7

MANUAL DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

4.4. Precisão e integridade dos dados pessoais
A BR Partners confia em cada usuário e por isso acredita na veracidade dos Dados Pessoais
fornecidos.
Dados Pessoais em posse da BR Partners serão considerados confidenciais e serão
adotadas as precauções elaboradas para este fim, visando evitar a divulgação inadequada
ou não autorizada de Dados Pessoais.
4.5. Segurança
Dados Pessoais sob a custódia da BR Partners devem estar protegidos por políticas e
procedimentos, visando evitar o uso ou o acesso não autorizado aos sistemas de
informações, manter a integridade, disponibilidade e privacidade das informações
confidenciais e evitar a sua perda ou destruição.
Dados Pessoais sob a posse da BR Partners não serão utilizados para objetivos
incompatíveis com os objetivos para os quais foram recebidos esses dados, a não ser que
os indivíduos afetados sejam formalmente consultados por e-mail.
4.6. Utilizações básicas
Dados Pessoais devem ser utilizados com o objetivo de uso próprio e retenção, para
auxiliar o usuário no uso de informações próprias e melhorar a sua experiencia de
trabalho/vida.
Dados Pessoais de funcionários estarão disponíveis aos seus superiores e responsáveis
por benefícios e outros prestadores de serviços. Por exemplo, os usos de Dados Pessoais
podem incluir: folha de pagamento, reembolso de despesas, retenção e informe de
impostos, administração de salários e benefícios, atribuição de tarefas, gerenciamento e
avaliação, recrutamento de pessoal e treinamento, mudança, cumprimento de lei,
registros pessoais, manutenção e administração e indenização por dispensa.
Dados Pessoais de clientes estarão disponíveis ao Banco Central (BACEN), Bolsa de
Valores (B3) e para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que são vinculados ao
Ministério da Economia do Brasil. O compartilhamento dos dados pessoais com as
autoridades do governo ou regulatórias são através de sistemas homologados e em
conformidade: CRK, Cetip, SISBACEN e SINQIA.

4.7. Uso restrito e sob autorização
Dados Pessoais podem vir a ser utilizados, dependendo das circunstâncias, para objetivos
incompatíveis com aqueles para os quais foram informados. Entretanto, antes de fazer
isso, a BR Partners dará aos indivíduos a oportunidade de optar pelo não uso de seus
Dados Pessoais para tais fins. Nos casos de Dados Pessoais Sensíveis (relacionados a
condições médicas ou de saúde, religião ou crenças filosóficas, associação de sindicato ou
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informações especificando orientação sexual do indivíduo), não será feito uso de Dados
Pessoais sem permissão.
Dados Pessoais não serão transmitidos a terceiros, exceto quando necessários aos
serviços prestados pela BR Partners e desde que estes terceiros mantenham a
confidencialidade dos Dados Pessoais e os utilize para a dada finalidade.

4.8. Terceiros
A BR Partners mantém relacionamentos de colaboração com fornecedores,
subcontratados, parceiros estratégicos e outros que os auxiliam e a seus clientes na
condução do seu respectivo negócio. Dados Pessoais são transmitidos a esses prestadores
de serviço visando possibilitá-los a trabalhar com a BR Partners e com seus clientes no
entendimento de que eles também manterão a privacidade dos Dados Pessoais conforme
definido em cláusulas contratuais.
4.9. Acesso
Mediante solicitação formal, a BR Partners informará a uma pessoa quais os Dados
Pessoais que possui sobre esta pessoa no geral, e serão adotadas medidas para corrigir
ou apagar quaisquer imprecisões nos Dados Pessoais indicados, quer seja direta ou
através de solicitação pelo e-mail lgpd@brap.com.br. Entretanto, poderão ser limitados o
acesso, as correções ou retirados, caso o ônus ou custo seja desproporcional aos riscos
de privacidade, conforme estabelecido pela LGPD. A BR Partners poderá estabelecer
regras para acesso aos Dados Pessoais e/ou estabelecer limites razoáveis para a
frequência de solicitações de acesso.

4.10. Possibilidade de questionamento
Aqueles que acharem que seus Dados Pessoais estejam sendo tratados de modo contrário
a esta Política de Privacidade os funcionários e clientes podem entrar em contato através
do nosso e-mail lgpd@brap.com.br, que irá discutir a questão, conduzir uma investigação
e informar o resultado, tudo no intuito de resolver a questão o mais rápido possível.

5. REVISÃO
Este Manual da Política deverá ser revisado, no mínimo, anualmente.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Política de Segurança da Informação
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7. LEGISLAÇÃO E REGULAÇÃO
Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Resolução nº 4.263/13 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
Instrução nº 539/13 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Instrução nº 554/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
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