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GLOSSÁRIO 

 

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 a 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. 

 

Anonimização: Processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 

indivíduo, considerados os meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. 

 

Pseudonimização: É o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em 

ambiente controlado e seguro. 

 

Encarregado: Pessoa responsável pela Proteção de Dados Pessoais na Companhia e pela comunicação com a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os titulares. 

 

Titular: Pessoa física a quem os dados pessoais se referem. 

 

Tratamento: Qualquer operação efetuada sobre dados pessoais, por meios automatizados ou não 

automatizados, tais como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 

da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

Gestor do banco de dados: Diretor da Unidade Comercial que trata dados pessoais em prol do negócio,  em 

contexto mais amplo. 

 

Área interessada no tratamento dos dados: área que processará dados pessoais para atingir uma finalidade 

específica.   

 

LGPD: sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, nome atribuído à Lei 13.709/2018.  

 

RIPD: sigla para Relatório de  Impacto à Privacidade de Dados Pessoais, é o documento que contém a descrição 

dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 
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fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. 

 

ANPD: sigla para Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal, integrante 

da Presidência da República, responsável por regular, fiscalizar e apurar infrações relativas à LGPD. 

 

Incidente de segurança da informação: qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado 

à segurança de sistemas de informação levando a perda de um ou mais princípios básicos de Segurança da 

Informação: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

POLÍTICA 
 
 
1. OBJETIVO 

Regular a privacidade e proteção de dados pessoais de clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.  

 

 
2. ABRANGÊNCIA 

Esta política se aplica às Empresas Rodobens e aos seus parceiros e fornecedores, que lidam com dados pessoais 

das Empresas Rodobens.  

 

 
3. AMBIENTES 

Esta política abrange o tratamento de dados pessoais nos ambientes físico (documentos físicos) e digital 

(através de sistemas e equipamentos). 

 

 
4. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Estrutura organizacional  

A governança em privacidade e proteção de dados pessoais ficará a cargo da área Compliance, cujo 

Encarregado é integrante.    

 

Compliance possuirá autonomia para exercer suas funções, com garantia de acesso às informações e pessoas 

necessárias para atingir os objetivos previstos nesta Política. 

 

Compliance reportará periodicamente aos dirigentes das Empresas Rodobens a evolução do Programa de 

Privacidade, oportunidades para melhorias e situações críticas.  

 

4.2. Encarregado 

Será responsável por orientar, emitir parecer, conduzir avaliação de risco, manter registro das operações que 

envolvam o tratamento de dados pessoais e  interagir com os titulares dos dados, ANPD e terceiros, sobre 

privacidade e proteção de dados. 

 

O Encarregado poderá solicitar parecer ou auxílio de outras áreas para compreender tecnicamente as 

operações, avaliar riscos  e propor soluções.   

 

4.3. Comitê de Proteção de Dados 

O Comitê de Privacidade e Proteção de Dados (“Comitê”) das Empresas Rodobens é um organismo consultivo 

e colaborativo, constituído por equipe multidisciplinar, com o objetivo de auxiliar na governança em 
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privacidade e proteção de dados pessoais, liderado pelo Encarregado.  

 

O Comitê de Proteção de Dados será convocado para atuar em demandas de média e alto riscos, novos 

projetos, incidente de segurança da informação e revisão ou proposição de procedimentos e políticas.  

 

Sua estrutura e atuação estão previstas no Regulamento do Comitê de Proteção de Dados.  

 

4.4. Agentes de privacidade 

O respeito à privacidade e proteção dos dados pessoais de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores é 

dever de todos os colaboradores das Empresas Rodobens, estando, assim, sujeitos ao cumprimento desta  

Política. 

 

Os Diretores das Unidades de Negócio serão os responsáveis pelos ativos de dados de pessoais de suas 

respectivas unidades, em sentido amplo.   Deverão conhecer e administrar o ecossistema de dados pessoais 

das áreas que gerem, os riscos, apoiar iniciativas de conformidade, acompanhar planos de ações, deliberar 

sobre operações de sua alçada, solicitar auditorias e sindicâncias e aplicar gestão de consequências.  

 

Os gestores das áreas interessadas no tratamento de dados serão os responsáveis diretos por cumprir e fazer 

com que sua equipe e terceirizados cumpram o disposto nesta Política.  

 

As obrigações serão estabelecidas no decorrer desta Política.   

 

Confira no anexo Controles a descrição dos controles que deverão ser estabelecidos e os respectivos 

responsáveis. 
 
 
5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEGISLAÇÃO 

As Empresas Rodobens cuidarão para que todas atividades de tratamento de dados pessoais estejam em 

conformidade com os 10 (dez) princípios trazidos pela legislação sobre privacidade e proteção de dados. São 

eles:  

 

a) Princípio da boa-fé: todas as operações de tratamento deverão ser pautadas em boas intenções, na 

moral e bons costumes aceitos pela sociedade. 

 

b) Princípio da finalidade e adequação: O tratamento de dados pessoais deve se limitar aos propósitos 

legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular, e somente deve ocorrer de formas 

compatíveis com estas finalidades. Dados pessoais não poderão ser coletados/obtidos para uma 

finalidade, e depois utilizados para outra. Todos os usos de um dado devem ser compatíveis com o 

motivo original da coleta/obtenção. 
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c) Princípio da necessidade: a coleta e utilização de dados pessoais deverá ser limitada ao mínimo 

necessário para o cumprimento das finalidades pretendidas e expostas ao titular, garantindo também, 

que tais informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível/necessário.  

 

d) Princípio do livre acesso e qualidade dos dados: aos titulares deverá ser garantida a consulta facilitada 

e gratuita quanto a forma e duração do tratamento e integralidade de seus dados pessoais, estando 

assegurada a exatidão, clareza, relevância e atualização destes.  

 

e) Princípio da transparência: serão garantidas aos titulares dos dados informações claras, precisas e 

facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 

observados os segredos comercial e industrial. 

 

f) Princípio da segurança e prevenção: a segurança e confidencialidade dos dados pessoais devem ser 

garantidas por meio de medidas técnicas e organizacionais, abaixo exemplificadas, a fim de prevenir a 

ocorrência de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. 

 

g) Princípio da não discriminação: as atividades de tratamento de dados pessoais jamais poderão objetivar 

fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.  

 

h) Princípio da responsabilização: as Empresas Rodobens deverão armazenar registros de todas as 

atividades de tratamento de dados pessoais e as respectivas medidas tomadas para adequar tais 

atividades às normas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais, comprovando a eficácia e 

eficiência de tais medidas 

 

 
6. HIPÓTESES AUTORIZADORAS 

 

Todas atividades de tratamento de dados pessoais deverão, obrigatoriamente, estar acomodadas em uma 

das hipóteses autorizadoras abaixo, previstas nos artigos 7º e 11 da LGPD: 

 

Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória 

Exemplos: 

• Arquivamento de notas fiscais 

• Manutenção de documentos conforme exigências do Banco Central do Brasil 

• Controle de ponto de colaboradores 

• Envio de dados ao E-Social 

• Exames admissionais 

Requisitos: 
• Existência de lei, norma, decisão judicial ou regulação vigente, pela qual o 

tratamento se torna obrigatório (e não opcional); 
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Aplica-se a: 
• Dados Pessoais 

• Dados Pessoais Sensíveis 

 

Execução de Contrato com o Titular 

Exemplos: 

• Entrega de produtos e prestação de serviços a clientes 

• Atendimento a clientes 

• Recrutamento e seleção 

• Pagamento de colaboradores 

• Fornecimento de benefícios aos colaboradores 

Requisitos 
• Existência de contrato vigente com o titular, ou pedido do titular para 

estabelecimento de contrato que este seja parte; 

Aplica-se a: • Dados Pessoais 

 

Exercício Regular de Direito 

Exemplos: 

• Arquivo de processos judiciais 

• Arquivo de documentos para defesa em processos trabalhistas 

• Procurações para atuação em processos judiciais ou administrativos 

• Documentos de comprovação para obtenção de benefícios fiscais 

Requisitos 
• Deve envolver processo judicial, arbitral ou procedimento administrativo, 

atual ou futuro. 

Aplica-se a: 

• Dados Pessoais 

• Dados Pessoais Sensíveis (não somente para processos, mas também para 

contratos) 

 

Tutela da Saúde 

Exemplos: 
• Procedimentos de Medicina do Trabalho 

• Procedimentos junto a operadoras de convênio médico 

Requisitos 
• Deve envolver profissional de saúde, prestador de serviços de saúde, ou 

autoridade sanitária 

Aplica-se a: 
• Dados Pessoais 

• Dados Pessoais Sensíveis 

 

Proteção da Vida 

Exemplos: 
• Procedimentos de Segurança do Trabalho 

• Protocolos de acidentes de trabalho e emergências médicas 
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Requisitos: 
• Deve haver perigo ou iminência de perigo à vida ou à incolumidade física do 

titular ou de terceiro 

Aplica-se a: 
• Dados Pessoais 

• Dados Pessoais Sensíveis 

 

Proteção ao Crédito 

Exemplos: 

• Consultas a cadastros para concessão de crédito 

• Manutenção de histórico de adimplementos para futuras concessões de 

crédito 

Requisitos: 

• Utilização exclusiva para concessão de crédito 

• Observar a legislação aplicável, incluindo a Lei nº 12.414/11 e o Decreto nº 

9.936/19 

Aplica-se a: • Dados Pessoais 

 

Prevenção a Fraude e a Segurança do Titular 

Exemplos: 
• Fechaduras / catracas biométricas 

• Reconhecimento facial para segurança em cadastros 

Requisitos: • N/A 

Aplica-se a: 
• Dados Sensíveis (se dados pessoais simples, verificar aplicabilidade do 

interesse legítimo) 

 

Interesse Legítimo 

Exemplos: 

• Estudos e relatórios internos sobre as atividades da Companhia 

• Avaliações de desempenho de colaboradores 

• Oferta de serviços adicionais a titulares que já são clientes 

• Estatística e analytics de serviços e plataformas 

Requisitos: 
• O titular já deve possuir alguma relação com a Companhia 

• A atividade deve se encaixar nas expectativas do titular 

Aplica-se a: • Dados Pessoais 

 

Consentimento 

Exemplos: • Demais atividades que não possam se enquadrar nas hipóteses acima. 

Requisitos: 
• Observar todos os requisitos do Procedimento para Coleta e Gestão de 

Consentimento. 

Aplica-se a: 
• Dados Pessoais 

• Dados Pessoais Sensíveis (desde que coletado o consentimento específico) 
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• Dados de Crianças (desde que coletado o consentimento específico de um 

dos pais ou do responsável legal) 

 

Compete à área interessada no tratamento de dados consultar Compliance sobre a hipótese legal que 

respaldará a operação, antes de iniciada.  

 

É vedado o tratamento de dados sem respaldo de uma hipótese autorizadora. 

 

 
7. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Tratamento corresponde ao ciclo de vida dos dados pessoais nas Empresas Rodobens: coleta, uso, 

armazenamento, compartilhamento e exclusão dos dados pessoais. 

 

Antes de iniciar um novo tratamento, a área interessada deverá consultar Compliance sobre a licitude da 

operação. 

 

Para que uma operação seja considerada lícita ela deverá obedecer as 3 premissas seguintes: 

a) Enquadramento em uma hipótese autorizadora, prevista no item 6. 

b) Cumprimento de todos os princípios, previstos no item 5. 

c) Cumprimento das exigências específicas de tratamento (coletar, processar, armazenar, compartilhar 

e descartar), abaixo abordadas.  

 

O tratamento de dados pessoais deverá ser realizado por colaboradores capacitados e orientados por meio 

das normas e procedimentos das Empresas Rodobens, em especial as disposições trazidas nesta política. 

 

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado para atendimento da finalidade previamente 

informada ao titular do dado através dos documentos contratuais. 

 

Na eventual hipótese de necessidade de alteração da finalidade previamente informada ao titular, a área 

interessada no tratamento dos dados deverá consultar previamente Compliance, para avaliar a licitude da 

operação.  O novo tratamento será possível se respaldado por uma hipótese autorizadora, prevista no item 6, 

do contrário será necessário obter autorização do titular.  
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Compliance deverá manter Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais, detalhando os tipos de 

atividades conduzidas pelas áreas, dados envolvidos, dados sensíveis, dados de menor de 12 anos, origem dos 

dados, compartilhamento com terceiro, transferência internacional e local de guarda. 

 

7.1. Coleta de dados pessoais  

Coletar é o ato de captar dados pessoais fornecidos diretamente pelos titulares, por exemplo: dados 

fornecidos em cadastro e formulário de leads; assim como fornecidos por terceiros, por exemplo: 

enriquecimento de cadastro e leads captados por terceiro. 

 

Todo o ato de coleta de dados pessoais deverá ser registrado por Compliance. 

 

7.1.1. Dados coletados diretamente de titulares 

Para coletar dados diretamente dos titulares será necessário:  

a) Aprovação de Compliance, se não houver riscos ou da administração, se identificado risco, conforme 

Política de Riscos Operacionais, disponível na intranet.  

b) Informar ao titular como seus dados serão tratados;  

c) Obter autorização expressa do titular para tratar seus dados, antes de coletá-los;   

d) Manter as evidências da concordância do titular em arquivo; e 

e) Aprovação do Diretor da área interessada, quando utilizado novo meio ou canal, até então não 

praticado.  

 

Documentos que poderão ser utilizados para informar o titular sobre o tratamento dos dados (item “a”): 

a) Dados de colaboradores: políticas institucionais e autorizações; e  

b) Dados de clientes, usuários de sites, fornecedores e parceiros: contrato e política de privacidade. 

 

Os titulares que fornecerem seus dados pessoais em eventos, deverão ser posteriormente cientificados das 

condições de privacidade, através de transmissões de comunicações direcionadas, como e-mail.  

 

7.1.2. Dados coletados indiretamente – Fonte terceiros 

Para recepcionar dados pessoais oriundos de bases de dados de terceiros, é necessário: 

a) Avaliar a capacidade técnica e aderência do terceiro à Lei Geral de Proteção de Dados; 

b) Contrato com o terceiro assinado, com cláusulas de proteção de dados e responsabilidades; 

c) Confirmar a licitude da origem dos dados; 

d) Terceiro deve possuir autorização para compartilhar os dados com empresas que atuam nos segmentos 

das Empresas Rodobens; 

e) Meios seguros para transmitir os dados; 

f) Garantir ao titular meios para opor-se ao tratamento de seus dados, disponibilizando canal de 

atendimento e ferramenta para recepcionar solicitação de interrupção de contato (opt out);  
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g) Avaliação de risco, conduzida por Compliance, podendo ser elaborado o RIPD, quando exigido no 

Procedimento para RIPD, disponível na intranet. 

h) Aprovação de Compliance, quando inexistir risco, ou da administração, conforme Política de Riscos 

Operacionais, disponível na Intranet.  

 

7.1.3. Dados coletados indiretamente – Fonte bases públicas 

As informações disponíveis publicamente, em sítios eletrônicos oficiais de instituições do governo somente 

poderão ser utilizadas para atender à finalidade pela qual foram originalmente divulgadas. [Exemplo: dados 

disponibilizados no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado de São Paulo deverão ser utilizados para 

consulta de informações referentes às empresas e sociedades empresariais].  

 

Aplicam-se as mesmas diligências previstas no item 7.1.2. 

 

7.2. Uso de dados pessoais 

Usar corresponde a manipular os dados pessoais para atingir as finalidades pretendidas, abrangendo nesse 

conceito a visualização, modificação,  interpretação e a  combinação. 

As Empresas Rodobens deverão observar os requisitos seguintes para usar os dados pessoais: 

a) Utilizar os dados para as finalidades informadas previamente aos titulares; 

b) Não sendo aplicável a hipótese do item “a”, o uso dos dados deverá estar respaldado por outra hipótese 

autorizadora, prevista no item 6. 

c) Aprovação de Compliance para usar os dados pessoais para finalidades diferentes daquelas 

previamente informadas ao titular, mediante avaliação de riscos, podendo ser elaborado o RIPD, 

quando exigido no Procedimento para RIPD, disponível na intranet.  Havendo riscos, a operação deverá 

ser submetida à análise da administração, conforme Política de Riscos Operacionais, disponível na 

intranet. 

 

7.3. Armazenamento  

Armazenar refere-se a guarda dos dados pessoais físicos ou digitais em arquivos físicos ou mídias de 

armazenamento, como servidores, pen drive, disco rígido (HD) e armazenamento em nuvem.    

 

7.3.1. Local de armazenamento  

O armazenamento dos dados pessoais deverá ser realizado em local seguro, protegido contra acesso 

desautorizado e dotado de meios para garantir sua confidencialidade, integridade e disponibilidade.  

 

As áreas responsáveis pela gestão dos ambientes de armazenamento são: 

a) Informações digitais: gestor da área Segurança da Informação é responsável por definir e suportar o 

ambiente digital de armazenamento, diretamente ou através de fornecedores sob sua 

responsabilidade.  

b) Informações físicas: gestor das áreas interessadas no documento ou do CEDOC, conforme definição da 
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administração sobre o local de guarda.  

 

Os gestores das áreas são responsáveis por garantir que os dados pessoais sejam armazenados nos locais 

corretos, seguindo as diretrizes acima, e no tempo adequado para garantir sua segurança e aproveitamento 

pelas Empresas Rodobens. 

 

Identificado armazenamento em local inapropriado, o gestor da área deverá consultar imediatamente as áreas 

acima e migrar para o ambiente indicado.  

 

Todos colaboradores das Empresas Rodobens têm o dever de armazenar as informações nos locais previamente 

definidos pelas Empresas Rodobens.  

 

Os principais bancos de dados digitais estão descritos no documento Mapeamento de dados pessoais digitais, 

com a indicação das Unidades Comerciais vinculadas e sistemas respectivos.  

 

7.3.2. Prazo de armazenamento 

Os documentos, físicos e digitais, que contenham dados pessoais serão armazenados pelo prazo determinado 

na Tabela de Temporalidade. 

 

Os dados pessoais constantes em banco de dados computacionais seguirão os mesmos prazos de 

armazenamento dos documentos a que estão vinculados e seguirão o disposto na Política de Backup para 

Banco de Dados, disponível na intranet.  

 

7.3.3. Tabela de Temporalidade 

A Tabela de Temporalidade contempla todos os documentos, físicos e digitais, utilizados pelas Empresas 

Rodobens. 

 

Caso algum dado pessoal não possua seu prazo de armazenamento definido na tabela de temporalidade, 

contate a área Compliance. 

 

A área Compliance é responsável por manter a Tabela de Temporalidade atualizada e disponível para todas as 

áreas da empresa. 

 

7.3.4. Suspensão do prazo de armazenamento 

Eventualmente, por conta de auditorias, ações judiciais e administrativas, fiscalizações e investigações internas, 

documentos contendo dados pessoais, ou mesmo registros em sistemas e cadastros internos, necessitam ser 

armazenados por tempo superior ao estipulado na Tabela de Temporalidade. 

 

Neste caso, as áreas Jurídico, Auditoria Interna ou Compliance deverão comunicar o gestor da área responsável 
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pelo documento ou dado pessoal, por sistema ou e-mail, indicando: 

a) Quais dados e documentos não poderão ser descartados; 

b) Qual o novo prazo para descarte; e 

c) Motivo que embase o pedido de suspensão do prazo de armazenamento. 

 

Outras exceções podem ser requeridas pela área responsável pelos dados pessoais a Compliance. 

 

7.3.5. Dados armazenados por terceiros 

As áreas responsáveis pela sustentação do ambiente de armazenamento, físico ou digital, deverão homologar 

o terceiro, considerando, principalmente, as medidas dedicadas à segurança da informação adotadas pelo 

mesmo. 

 

Os ambientes de armazenamento deverão ter acesso restrito, proteção contra eventos climáticos,  cópia de 

segurança, se viável, para documentos físicos e obrigatória para arquivamento em nuvem, monitoramento 

contra intrusão e medidas de contingências contra incidentes de segurança.  

Terceiros que armazenem dados pessoais em nome da empresa devem observar as regras deste procedimento 

integralmente. 

 

7.4. Compartilhamento 

Será considerada uma operação de compartilhamento de dados com terceiros toda operação na qual as 

Empresas Rodobens divulgar, transmitir, transferir, disponibilizar, ou, por qualquer outro meio, tornar a 

informação acessível a um Terceiro. 

 

7.4.1. Requisitos para compartilhamento 

O compartilhamento dos dados apenas será possível com o cumprimento das seguintes exigências: 

a) Previamente ao compartilhamento de dados pessoais, a área responsável pela condução do processo 

de contratação, por exemplo, Suprimentos em relação aos fornecedores de serviços e produtos, deverá 

encaminhar para o Terceiro o Questionário para avaliação de terceiros (anexo), cuja finalidade é 

avaliar a sua maturidade em relação à proteção de dados pessoais e posteriormente submetê-lo à  

análise de Compliance e Tecnologia da Informação. O questionário poderá ser alterado a qualquer 

tempo, dispensada a necessidade de aprovação da administração.  

b) Aprovação de Compliance e Tecnologia da Informação, quando não houver riscos ou da 

administração, quando houver riscos, conforme Política de Riscos Operacionais, disponível na intranet.  

c) Contrato de compartilhamento chancelado pelo Jurídico e assinado pelas partes. 

 

A área interessada no compartilhamento deverá fornecer para Compliance as informações necessárias para 

analisar a operação. 
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Compliance deverá apontar o compartilhamento no Registro das Operações de Tratamento de Dados 

Pessoais, com a atribuição da base legal aplicável. 

 

Sempre que o compartilhamento de dados com terceiros resulte em um alto risco para o direito e liberdade do 

titular do dado, Compliance deverá executar o RIPD.  

 

7.4.2. Contrato de compartilhamento 

Anteriormente ao compartilhamento dos dados, a área interessada deverá estabelecer contrato com terceiro.  

Os contratos com fornecedores serão conduzidos por Suprimentos.  Os demais (parceiros de negócios) serão 

conduzidos diretamente  pela área interessada no compartilhamento dos dados pessoais.  

 

O contrato deverá ser elaborado ou revisado pelo Jurídico e validado pela área interessada no 

compartilhamento.  

 

O contrato de compartilhamento deverá prever expressamente: 

a) Tipos de dados tratados; 

b) Autorizações concedidas ao Terceiro para tratar os dados, por exemplo, usar, processar, modificar, 

excluir etc.; 

c) Responsável e local do armazenamento dos dados pessoais; 

d) Autorização ou não para o Terceiro compartilhar os dados pessoais com outras pessoas; 

e) Prazo de guarda dos dados pessoais; 

f) Periodicidade para auditar o terceiro sobre o cumprimento do contrato e legislação, na hipótese do 

item 7.4.4. 

g) O Terceiro deverá ser obrigado a: 

i. Atuar em cumprimento ao contrato e a legislação sobre privacidade e proteção de dados; 

ii. Atender às determinações das Empresas Rodobens em relação a como os dados pessoais serão 

tratados, além de garantir o atendimento às requisições dos titulares de dados como, pedidos de 

informação, exclusão ou anonimização de seus dados pessoais; 

iii. Firmar contrato de confidencialidade da informação com seus colaboradores e, quando for o caso, com 

seus prestadores de serviços; e 

iv. Garantir acesso aos dados e auditoria, pelas Empresas Rodobens ou órgãos reguladores. 

 

A área que conduziu o processo de contratação será responsável pela gestão do contrato formalizado com o 

terceiro.   

 

7.4.3. Transferência internacional de dados pessoais 

A remessa de dados pessoais para o exterior está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos abaixo: 

a) Enquadramento em uma das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 33 da LGPD; 

b) Homologação do terceiro por Suprimentos, Tecnologia da Informação e Compliance;  
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c) Aprovação de Compliance, se não houver riscos, ou da administração, se houver riscos, conforme 

Política de Riscos Operacionais, disponível na intranet;  

d) Contrato assinado, avaliado previamente pelo Jurídico, observadas as exigências da LGDP e da ANPD.  

Compliance deverá apontar as transferências internacionais no Registro das Operações de Tratamento de 

Dados Pessoais, com a atribuição da base legal aplicável, países e regiões cujos dados serão armazenados.  

 

7.4.4. Monitoramento 

Compliance deverá monitorar os terceiros que lidam com serviços relevantes de processamento e/ou 

armazenamento de dados (físico ou digital) e serviços em nuvem deverão ser monitorados através, por 

exemplo: 

a) Auditoria nos sistemas e/ou rotinas do terceiro, para avaliar sua conformidade, nas operações em que 

Compliance e Segurança da Informação julgarem necessário; 

b) Evidências sobre o estabelecimento, status e indicadores das medidas de privacidade exigidas em 

contrato, lei e pelas próprias políticas do terceiro;  

c) Evidências de condução de treinamentos dos profissionais responsáveis pelo manuseio dos dados 

pessoais.  

 

7.4.5. Compartilhamento entre as Empresas Rodobens 

As Empresas Rodobens farão o uso compartilhado dos dados pessoais de seus clientes, fornecedores, parceiros 

e colaboradores, observadas as premissas definidas nesta Política e legislação.  

 

O uso compartilhado dos dados pessoais será representado por contrato, que ficará sob a gestão de 

Compliance. 

 

7.5. Descarte de Dados Pessoais 

Descartar corresponde excluir definitivamente os dados pessoais dos meios de armazenamento utilizados,  sem 

a possibilidade de reversão ou recuperação. 

 

Os dados pessoais utilizados pelas Empresas Rodobens deverão ser devidamente descartados quando 

alcançados os determinados prazos de retenção estipulados para cada uma das atividades de tratamento de 

dados pessoais, na Tabela de Temporalidade.  

 

O ato de descartar consiste na destruição ou eliminação da informação, sem hipótese de ser aproveitamento 

ou reversão.  

 

Competirá a Compliance comunicar o gestor da área responsável pela produção do documento sobre o 

vencimento do prazo de guarda, para que esse conduza o descarte com as áreas que suportam o 

armazenamento das informações. 
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O gestor da área responsável pela produção do documento deverá informar às áreas responsáveis pelo descarte 

sobre as informações não sujeitas ao descarte, em razão da suspensão do prazo de armazenamento prevista 

no item 7.3.4. 

 

O procedimento de descarte de informações físicas e digitais deverá ser acompanhado pela Segurança da 

Informação e Compliance. 

Os métodos para descarte de dados pessoais deverão estar de acordo com as demais normas e políticas 

internas de segurança da informação e classificação da informação das Empresas Rodobens. 

 

Em qualquer procedimento utilizado, a confidencialidade das informações objeto de descarte deverá ser 

preservada. 

 

A área responsável por realizar o procedimento de descarte de dados pessoais deverá adotar métodos e 

procedimentos técnicos aptos a comprovar a realização e encaminhá-los para a área responsável pela produção 

do documento e Compliance.  

 

 
8. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 

Requisitos para tratar dados pessoais sensíveis: 

a) As Empresas Rodobens somente poderão utilizar dados sensíveis se amparadas por uma das hipóteses 

legais previstas no item 6 deste documento; 

b) O dado pessoal sensível deverá ser necessário (essencial) para a operação;   

c) As áreas interessadas em iniciar o uso de dados pessoais sensíveis deverão solicitar o parecer de 

Compliance, que deverá seguir o Procedimento para Avaliação de Novos Projetos. 

d) A operação deverá ser aprovada pela Diretoria da Unidade Comercial interessada no tratamento de 

dados sensíveis.   Havendo riscos,  será necessária a aprovação da administração, seguindo Política de 

Riscos Operacionais, disponível na intranet.  

 

É vedado o compartilhamento com terceiros de dados pessoais sensíveis com fim econômico, sem autorização 

prévia e expressa do titular. 

 

É vedado usar dados pessoais sensíveis para finalidades diferentes daquelas informadas aos titulares.  

 

As áreas que utilizam dados pessoais sensíveis e não informaram no Plano de Ação de Adequação à LGPD, 

deverão realizar essa comunicação imediatamente para Compliance, para análise da regularidade da operação.  

 

Compliance deverá informar no Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais as operações que 

lidam com dados pessoais sensíveis.  
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9. DADOS PESSOAIS DE MENOR DE 12 ANOS 

 

Em decorrência da vulnerabilidade de indivíduos menores de 12 (doze) anos de idade, o tratamento de suas 

informações pessoais deverá se dar apenas em hipóteses excepcionais. Caso em que as Empresas Rodobens 

deverão conduzir a atividade: 

a) Visando o melhor interesse de tais indivíduos, ou seja, com a finalidade de beneficiá-los, ainda que de 

forma indireta; ou 

b) de forma clara e compreensível, de modo que informações destinadas a este público deverão ser 

prestadas de modo claro, acessível, consideradas as condições físico-motoras, perceptivas, sensoriais, 

intelectuais e mentais dos destinatários, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado. 

 

O tratamento de dados pessoais de crianças necessitará da prévia coleta do consentimento específico e em 

destaque de pelo menos um dos pais ou responsável legal, mantendo públicas as informações sobre o tipo de 

dado coletado, a forma de utilização e as garantias dos demais direitos dos titulares assegurados pela legislação 

de proteção de dados.  

 

As áreas interessadas em iniciar o uso de dados pessoais de menor de 12 anos deverão solicitar o parecer de 

Compliance, que deverá seguir o Procedimento para Avaliação de Novos Projetos. 

 

A operação deverá ser aprovada pela Diretoria da Unidade Comercial interessada no tratamento de dados.   

Havendo riscos,  será necessária a aprovação da administração, seguindo Política de Riscos Operacionais, 

disponível na intranet.  

 

Compliance deverá informar no Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais as operações que 

lidam com dados pessoais de menor de 12 anos. 

 

 
10. DIREITOS DOS TITULARES 

Os direitos dos titulares deverão ser incorporados em todas as operações, sob a responsabilidade da área 

interessada no tratamento de dados.  São eles: 

a) Confirmação da existência de tratamento; 

b) Acesso aos dados; 

c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos; 

e) Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa; 

f) Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;  

g) Informação das entidades públicas e privadas com as quais as Empresas Rodobens realizaram uso 

compartilhado de dados; 

h) Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 
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i) Revogação do consentimento. 

 

Os direitos deverão estar previstos nos documentos formalizados com os clientes. 

 

 
11. ATENDIMENTO  

 

Os titulares deverão ser comunicados sobre os canais de atendimento à disposição para esclarecer dúvidas e 

apresentar solicitações relativas aos seus dados pessoais, nos documentos formalizados, como política de 

privacidade, contrato e aviso interno de privacidade. 

 

São responsáveis para recepcionar e tratar as solicitações dos titulares dos dados: 

a) Áreas de atendimento, quando a solicitação partir do público externo, como clientes, prospects, leads, 

parceiros e fornecedores.  

b) Compliance, quando a solicitação partir de colaborador ou ex-colaborador e referir-se à relação de 

emprego, do contrário, a responsabilidade será das áreas de atendimento. 

 

As áreas de atendimento terão autonomia para conduzir diretamente os seguintes tipos de solicitações: 

a) Confirmar a existência de tratamento, em formato simplificado.  A resposta deverá ser imediata.  

b) Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

c) Interromper de contato por ligações, envio de e-mail, SMS, entre outros meios.  

 

Outros tipos de solicitações deverão ser encaminhadas para a área Compliance examinar e elaborar a resposta, 

ficando a cargo da área de atendimento retornar para o titular.  

 

A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais por meio de declaração clara e completa, cuja 

elaboração ficará a cargo de Compliance com apoio da Tecnologia da Informação, deverá indicar a origem dos 

dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial, e ser fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do 

titular. 

 

O atendimento deverá ser registrado, por exemplo através de ligação gravada, e-mail ou carta com aviso de 

recebimento, de modo que seja possível posteriormente localizar e consultar em registros.  

 

Em qualquer tipo de interação, é garantido ao titular o direito de se comunicar com o Encarregado.  
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12. MEDIDAS DE SEGURANÇA 

O tratamento de pessoais deverá seguir o disposto nas Política de Segurança, disponíveis na Intranet, no intuito 

de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. 

 

Os dados pessoais são classificados como informações confidenciais, portanto apenas podem ser 

compartilhados com terceiros mediante prévia autorização de Compliance ou da administração, conforme o 

risco, nos termos desta Política e da Política de Riscos Operacionais, disponível na intranet.  

A área Tecnologia da Informação deverá, quando necessário: 

a) Disponibilizar solução segura para transmitir dados pessoais para terceiros; 

b) Empregar criptografia nas rotinas; 

c) Manter antivírus e firewall atualizados e operantes; 

d) Manter Plano de Ação e de Resposta a Incidentes de segurança da informação; 

e) Manter cópia de segurança dos bancos de dados (backup); 

f) Testar novas aplicações s em ambiente de teste, sem risco à informação; 

g) Disponibilizar ferramentas para anonimização e pseudonimização de dados pessoais; 

h) Homologar fornecedores de sistemas e serviços de tecnologia, antes da contratação. 

 

 
13. INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Todos os colaboradores e terceiros tem o dever de informar imediatamente a Compliance e Segurança da 

Informação a ocorrência de incidente de segurança da informação, por exemplo: divulgação de informações 

sem autorização; perda, roubo ou furto de equipamento com dados pessoais armazenados; exclusão ou 

corrompimento de dados; danos de qualquer natureza aos arquivos físicos; entre outros, que possam 

prejudicar a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos dados pessoais.  

  

Segurança da Informação, com apoio da Auditoria Interna e Compliance, deverá apurar a extensão dos riscos 

decorrente do incidente, nos termos do Plano de Ação e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética, 

disponível na intranet.  

 

Compliance deverá comunicar à ANPD e aos titulares, a ocorrência de incidente de segurança que possa 

acarretar risco ou dano relevante aos titulares, avaliando através de RIPD, depois de aprovado pela 

administração, conforme Política de Riscos Operacionais, disponível na intranet.  

 

A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela ANPD, e deverá seguir o disposto no artigo 

48 da LGPD. 

 

Compliance deverá manter registro com os incidentes de segurança da informação identificados, tratados e 

reportados à ANPD. 
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14. RISCOS 

Compliance deverá reportar os riscos identificados nas operações a Riscos Operacionais, área responsável pelo 

gerenciamento de riscos das Empresas Rodobens.  

 

As operações com riscos serão submetidas à deliberação da administração, nos termos da Política de Riscos 

Operacionais, disponível na intranet.   

 

Riscos Operacionais monitorará os riscos e os planos de ações estabelecidos, com apoio de Compliance. 

 

 
15. AUDITORIA 

A Auditoria Interna, ou terceiro sob sua supervisão, deverá avaliar o cumprimento desta Política pelas áreas 

das Empresas Rodobens periodicamente, levando em consideração, também, o plano de ação respondido pelas 

áreas. 

 

Os resultados deverão ser reportados às áreas interessadas e respectivas diretorias, Compliance e Riscos 

Operacionais e deverão ser aproveitados para sanar inconformidades. 

 
 
16. GUARDA DOS DOCUMENTOS 

Os controles, pareceres e deliberações decorrentes desta Política deverão ser armazenados permanentemente, 

sob a responsabilidade de Compliance.   
 
 
17. TREINAMENTO 

Gente e Gestão deverá treinar periodicamente os colaboradores sobre esta Política e LGPD, observadas as 

seguintes exigências: 

a) Evidenciar a participação dos colaboradores no treinamento;  

b) Avaliar o aproveitamento do treinamento, mediante a aplicação de teste, por exemplo. 

 

Compliance deverá monitorar a execução do treinamento pelos colaboradores e manter em registro as 

evidências acima, compartilhadas por Gente e Gestão.  
 
 

18. GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS 

As infrações a esta Política serão apuradas pelo Comitê de Proteção de Dados, podendo contar inclusive com o 

apoio do departamento Auditoria Interna e demais estruturas de controles das Empresas Rodobens e, uma vez 

comprovada a transgressão do colaborador, o mesmo poderá ser penalizado com advertência, suspensão do 

trabalho com prejuízo à remuneração e/ou demissão com justa causa. 
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19. APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Esta Política e suas atualizações deverão ser aprovadas pelo controle diretivo das Empresas Rodobens, 

publicada na intranet e divulgada para todos os colaboradores, ficando a cargo de Compliance o controle das 

respectivas evidências.  

 

 
20. REVISÃO 

Esta Política deverá ser revisada em razão de alteração legal, necessidade de alterar significativamente seu 

conteúdo ou periodicamente, para garantir sua aderência às rotinas e corrigir e aprimorar processos.  

 

Durante a vigência da edição deste Programa, Compliance, com o apoio do Comitê de Proteção de Dados e 

áreas interessadas, poderá aprimorar os procedimentos para contemplar melhores técnicas e garantir sua 

efetividade e adequação à realidade da organização, sempre observando a legislação, sem a necessidade de 

aprovação imediata do controle diretivo.   

 
 
21. ANEXOS VINCULADOS 

a) Regulamento Comitê de Proteção de Dados  

b) Controles 

c) Questionário para avaliação de terceiros 

d) Contrato Corporativo de Compartilhamento de Dados Pessoais 

e) Tabela de Temporalidade  

f) Procedimento para Análise de Projetos 

g) Procedimento para Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

h) Procedimento para Gestão de Consentimento  

i) Aviso de Privacidade Interno (Colaboradores)  

j) Mapeamento de dados pessoais digitais 

 

 
22. VIGÊNCIA 

Esta Política entrará em vigor na data em que a LGPD vigorar no país, no que diz respeito aos direitos dos 

titulares dos dados pessoais e deveres das empresas.  

 

Enquanto não estiver vigente, os dados pessoais deverão ser tratados em observância às Políticas de Segurança 

da Informação, disponível na intranet e legislação em geral, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a 

Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal 

n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016). 

 


