POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I. OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais de clientes,
colaboradores e parceiros com quais as empresas do Grupo Invest tenha acesso em função de
suas atividades, em conformidade com a legislação vigente.

II. ABRANGÊNCIA
Aplica-se, independentemente de suas atribuições e responsabilidades, a todos os
colaboradores do Grupo Invest, compreendendo empresas InvestPrev Seguradora, InvestPrev
Seguros e Previdência e Invest Capitalização, doravante denominadas em conjunto simplesmente
como “Grupo Invest”, bem como terceiros, prestadores de serviço e/ou fornecedores que tiverem
acesso a informações dos clientes destas empresas.

III. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR


Lei Federal nº 13.709/2018



Código de Conduta e Ética



Política de Segurança da Informação

IV. GLOSSÁRIO
Coleta: operação de tratamento de dados pessoais na qual o Grupo Invest obtém, consegue, recebe, produz
ou tem acesso a um dado pessoal.
Dados pessoais: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“Titular”).
É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em
especial por referência a um identificador, como por exemplo, um nome, um número de identificação, dados
de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física,
fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa.
Dados pessoais sensíveis: qualquer dado pessoal que diga respeito à origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
bem como dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/18.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Terceiro: neste contexto, trata-se de qualquer pessoa jurídica, inclusive aquelas pertencentes a um mesmo
grupo econômico, bem como qualquer pessoa física que utilize ou possa utilizar os respectivos dados pessoais
com finalidade econômica (“Terceiros”).
Titular: pessoa física a quem se referem os dados pessoais.
Uso: operação de tratamento de dados pessoais na qual o Grupo Invest classifica, reproduz, transmite,
distribui, modifica, comunica, extrai ou de qualquer forma utiliza um dado pessoal.

V. DIRETRIZES
Propósito das Coletas de Dados Pessoais
O Grupo Invest pode coletar informações pessoais compartilhadas pelo usuário com o propósito de
contratar e/ou utilizar nossos produtos e serviços ou para realização de pagamentos e indenizações. Os canais
de coleta geralmente são o preenchimento dos formulários que disponibilizamos, assim como a realização
de cadastros, diretamente em nossos canais de atendimento ou por meio de corretores, distribuidores e
parceiros comerciais.


Execução do Contrato: Podemos processar informações pessoais para cumprir nossas obrigações
contratuais para com o Titular ou para tomar medidas em resposta à informações e/ou consultas que
o Titular dos dados venha a solicitar antes de celebrar um contrato conosco.



Cumprimento das Obrigações Legais: Podemos processar informações pessoais a fim de cumprir
nossas obrigações legais.



Interesses Legítimos: Podemos utilizar informações pessoais com o objetivo de prestar serviços e no
cumprimento de nossas obrigações contratuais para com o Titular dos dados, nos termos da
legislação aplicável, exceto quando nossos interesses forem sobrepostos pelos interesses ou direitos
e liberdades fundamentais do Titular de dados.

Compartilhamento de Dados


Participantes do Mercado de Seguros

O Grupo Invest pode compartilhar informações, considerando as finalidades previamente definidas com os
participantes e intermediários do mercado de seguros, tais como: corretores, agentes de seguros e titulares
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de cobertura, seguradoras e resseguradoras, reguladores para oferecer, promover e prestar os serviços,
incluindo subscrição e sinistros.


Entidades Governamentais

O Grupo Invest pode compartilhar informações pessoais com entidades e agências governamentais,
reguladores, autoridades judiciais e outros terceiros, inclusive para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis,
para responder a uma intimação, mandado de busca ou de acordo com um processo legal, para estabelecer ou
exercer nossos direitos legais ou para fins de prevenção de fraude ou crime.
Direito dos Titulares
Em todas as atividades de coleta e uso de dados pessoais, devem ser observados os Direitos dos
Titulares, apresentados a seguir.


Confirmação de existência de tratamento: tem como principal finalidade garantir ao titular,
caso este requisite, a confirmação de que seus dados pessoais são tratados pelo
controlador/operador.



Acesso: tem como objetivo garantir ao titular o conhecimento de quais dados pessoais seus
estão sendo tratados pelo controlador /operador.



Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a legislação: em caso de tratamento de dados desnecessários,
excessivos ou em desconformidade com a legislação, será garantido aos titulares o direito de
anonimização, bloqueio ou eliminação desses dados.



Eliminação de dados pessoais tratados com base no consentimento: em caso de tratamento
de dados com base exclusivamente no consentimento, estes poderão ser anonimizados,
bloqueados ou eliminados, a pedido do titular.



Portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto: confere ao titular o direito
de que seus dados pessoais tratados pelo Grupo Invest sejam compartilhados com terceiros,
em formato estruturado, de modo que estes possam utilizar dessas informações para a
prestação de seus serviços e/ou fornecimento de produtos ao titular.



Revisão de decisões automatizadas: garante ao titular dos dados pessoais contestar as
decisões tomadas com base unicamente em tratamento automatizado e que afetem seus
interesses, como por exemplo, cotação de preços, emissão de apólices ou bilhetes e
pagamento de indenizações, premiações e beneficios.
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Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: garante aos titulares a correção
de dados pessoais imprecisos ou a complementação de dados incompletos, a depender dos
propósitos do tratamento.



Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso
compartilhado de dados: garante ao titular o direito de ser informado sobre os terceiros com
os quais o controlador compartilhou seus dados.



Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências da
negativa: nas atividades de tratamento que exigirem o consentimento do titular, a este
deverá ser dada a oportunidade de não fornecer o consentimento. Nesses casos, as
consequências do não fornecimento deverão ser informadas ao titular.



Revogação do consentimento: garante ao titular o direito de revogar o consentimento,
impedindo assim a continuidade das atividades de tratamento realizadas unicamente com
fundamento nessa base legal.

Alterações na Política de Privacidade
O Grupo Invest se reserva no direto de modificar a presente Política de Privacidade a qualquer tempo,
mantendo-a atualizada e disponível no site https://www.grupoinvest.com.br/politica-deprivacidade. Nesse caso, o usuário será informado quanto às alterações substanciais realizadas,
conforme exigido pela legislação aplicável, sendo altamente recomendável a leitura periódica e
integral da presente Política de Privacidade pelo usuário.

