ANEXO VI

TERMO DE PRIVACIDADE E DISPOSIÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS AOS
USUÁRIOS DAS PLATAFORMAS DA PREVISC

A Sociedade de Previdência Complementar do Sistema Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina - PREVISC, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 80.150.857/0001-27, com sede na Rodovia Admar Gonzaga
n. 2765, 2º andar, CEP 88034-001, Florianópolis/SC, em atenção aos dispositivos
legais previstos na Lei nº 13.709/2018, “Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”,
entende como relevantes os registros eletrônicos e dados pessoais fornecidos pelos
usuários na utilização das diversas plataformas, sites, aplicativos, redes sociais e
canais de interação da PREVISC, editando o presente Termo de Privacidade e
Disposições de Tratamento de Dados aos Usuários das Plataformas da PREVISC
para regular, de forma simples, transparente e objetiva, quais dados e informações
serão obtidos, assim como quando os mesmos poderão ser utilizados.

1. QUAIS DADOS COLETAMOS?

Para realizar envios de mensagens com fim publicitário e de prospecção de
planos de benefícios previdenciários com clientes e demais contatos, eventualmente
solicitamos por intermédio do preenchimento de formulários a coleta de:
·

Nome completo;

·

E-mail;

·

Telefone para contato;

·

Cargo;

·

Empresa;

·

Quantidade de dependentes;

·

Salário;

·

Data de nascimento;

·

Sexo/gênero.
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Além disso, captamos automaticamente com uso de tecnologias-padrão,
informações sobre:


Características do dispositivo de acesso (Celular, PC’s, Tablet ou
outros);



Tipo de navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e
outros);



IP (com data e hora);



Origem do IP;



Informações sobre cliques realizados nas plataformas da PREVISC;



Páginas acessadas nas plataformas da PREVISC;



Qualquer termo de procura digitado nas plataformas da PREVISC e
relativos à previdência complementar em sites de buscas.

Informações adicionais relativas ao seu interesse poderão ser solicitadas caso
julgarmos necessário.

2. POR ONDE COLETAMOS OS DADOS E COOKIES FORNECIDOS PELOS
USUÁRIOS?

A coleta de dados pode ocorrer diretamente em nosso aplicativo e website, bem
como em páginas e anúncios em mídias sociais (Facebook, Instagram, Linkedin, entre
outros). A coleta pode ocorrer com o preenchimento ativo de formulários por parte dos
usuários, bem como automaticamente, no caso de cookies.

3. QUAL É A BASE LEGAL PARA A COLETA DE DADOS?

O tratamento de dados nos casos descritos neste termo é autorizado pelo
consentimento do titular, previsto no inciso I do artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, “Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD”. O consentimento é solicitado no momento do
preenchimento de formulários, ou no aceite do uso de cookies.
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4. COM

QUAIS

FINALIDADES

COLETAMOS

E

TRATAMOS

DADOS

FORNECIDOS PELO USUÁRIO?

Coletamos dados pessoais de usuários, participantes ou não dos planos de
benefícios administrados pela PREVISC, para fins publicitários, envio de notícias,
propostas de adesão a plano de benefícios patrocinados ou instituídos, negócios,
informações de produtos, promoções e descontos da PREVISC, divulgação de
eventos, bem como para realização de pesquisas.

5. COMO UTILIZAMOS OS COOKIES?

A PREVISC utiliza cookies para melhorar a experiência de uso dos visitantes
do website da empresa, bem como para compilação de informações sobre a utilização
de nosso site e serviços, auxiliando a melhorar suas estruturas e seus conteúdos. Os
cookies também podem ser utilizados para acelerar suas atividades e experiências
futuras no website da PREVISC.
É possível desabilitar a coleta automática de informações por meio de cookies
e caches, ou, no caso dos cookies, a desabilitação é possível diretamente em nosso
website. No entanto, uma vez desabilitadas estas tecnologias, o usuário perderá
alguns recursos oferecidos pelo site que dependem do tratamento dos referidos dados
para funcionar corretamente.

6. ONDE ESTAS INFORMAÇÕES SÃO ARMAZENADAS?

A PREVISC poderá centralizar as informações coletadas em suas plataformas
em sistemas próprios, as quais poderão ser utilizadas em páginas e serviços
relacionados à marca da PREVISC respeitadas as finalidades ora dispostas e o
consentimento do Usuário.

7. ESSAS INFORMAÇÕES SÃO COMPARTILHADAS?
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A PREVISC trabalha em parceria com diversas empresas e entidades. Deste
modo, poderá compartilhar as informações coletadas por meio das Páginas, nas
seguintes hipóteses:
I.

Com

empresas

parceiras,

no

desenvolvimento

das

atividades

publicitárias e comerciais da PREVISC;
II.

Para proteção dos interesses da PREVISC em qualquer tipo de conflito,
incluindo ações judiciais;

III.

No caso de transações e alterações societárias envolvendo a PREVISC,
hipótese em que a transferência das informações será necessária para
a continuidade dos serviços; ou,

IV.

Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades
administrativas que detenham competência legal para sua requisição.

8. QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS?

Ao fornecer dados para a PREVISC, o usuário possui os seguintes direitos:
1. Acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados;
2. Finalidade específica do tratamento;
3. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e
industrial;
4. Identificação do controlador;
5. Informações de contato do controlador;
6. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a
finalidade;
7. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento;
8. Confirmação da existência de tratamento;
9. Acesso aos dados;
10. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
11. Anonimização, bloqueio

ou eliminação de dados desnecessários,

excessivos ou tratados em desconformidade;
12. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa;
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13. Eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário;
14. Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as
quais a PREVISC compartilhou seus dados;
15. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem
como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
16. Revogação do consentimento.

9. COMO POSSO CONTROLAR OU EXCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE MIM?

Caso não deseje mais receber mensagens publicitárias da PREVISC, ou queira
editar, excluir ou efetuar qualquer tipo de consulta sobre seus dados, o usuário pode
contatar

a

PREVISC

por

https://web.previsc.com.br/contato/

meio
a

do

qualquer

formulário
tempo,

disponível

utilizando

o

em

assunto

“Privacidade de Dados” ou envie um e-mail para privacidade@previsc.com.br com a
sua solicitação e nosso Encarregado de Dados dará continuidade.
Em caso de mudança neste termo de privacidade, a PREVISC enviará um email de notificação para todas as pessoas cadastradas em nossa base.

10. LEGISLAÇÃO E FORO

Este termo será regido, interpretado e executado de acordo com as Leis da
República

Federativa

do

Brasil,

especialmente

a

Lei

nº

13.709/2018,

independentemente das Leis de outros estados ou Países, sendo competente o foro
da comarca de Florianópolis/SC para dirimir qualquer dúvida decorrente deste
documento.

Sociedade de Previdência Complementar do Sistema Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina - PREVISC
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