
 

Aviso de privacidade de dados de 

candidato a Corretor 

1. Visão Geral 

1.1 Respeitamos os direitos de privacidade dos indivíduos e temos o compromisso de lidar com 
as informações pessoais de forma responsável e em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD.  

1.2 É importante que você leia todo este Aviso de Privacidade de Dados de Candidato a 
Corretor CAPEMISA com atenção, pois ele define como a CAPEMISA trata suas informações pessoais 
quando você se candidata a uma parceria para comercializar os produtos e serviços CAPEMISA e os 
direitos que você tem em relação a essas informações.  

1.3 O termo "candidatos" é usado neste Aviso de Privacidade para se referir a qualquer pessoa 
que se inscreva para uma parceria através do site http://www.capemisa.com.br/seja-um-corretor.  

1.4 Se você tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre este Aviso de Privacidade, entre 
em contato conosco via o e-mail encarregadodedados@capemisa.com.br. 

2. Tipos de informações pessoais que coletamos quando você se candidata 

Informações pessoais coletadas de você  

2.1 Os tipos de informações pessoais que coletamos e/ou recebemos quando você se cadastra 
no site “capemisa.com.br/seja-um-corretor” e posteriormente para estabelecimento da parceria 
poderão incluir: 

a. Dados de identificação, detalhes de contato e dados bancários - incluindo seu nome, 
endereço, endereço de e-mail, número de telefone, documentos de identificação,  conta 
bancária, agência e outras informações para contato.  

b. Outras informações que você pode fornecer voluntariamente ao longo do processo de 
parceria.   

2.2 Obteremos seu consentimento explícito para processar qualquer uma das informações 
pessoais acima, se necessário, quando exigido pela LGPD. 

Informações pessoais coletadas de outras fontes  

2.3 Podemos coletar informações pessoais que não sejam diretamente fornecidos por você, 
como por exemplo: 
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a. Informações coletadas de fontes disponíveis publicamente, incluindo quaisquer plataformas 
profissionais de mídia social que você usa ou outras informações disponíveis online (por 
exemplo, plataformas disponíveis publicamente nas quais você publica um perfil profissional). 

3. Finalidades para processar informações pessoais 

3.1 Coletamos e usamos essas informações pessoais para gerenciar nossas atividades 
relacionadas ao processo de avaliação para a parceria, para fins de planejamento organizacional, bem 
como para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis.  

4. Compartilhamento de informações pessoais 

4.1 Sempre que permitirmos o acesso de terceiros às informações pessoais, implementaremos 
as medidas adequadas para garantir que as informações sejam usadas de maneira consistente com 
este Aviso de Privacidade e que a segurança e a confidencialidade das informações sejam mantidas. 

4.2 Temos o cuidado de permitir o acesso às informações pessoais apenas:  

a. para aqueles que necessitam desse acesso para realizar suas tarefas e deveres;  

b. para cumprir nossas obrigações legais, incluindo, quando necessário, cumprir a lei, 
regulamento ou contrato, ou para responder a uma ordem judicial, processo administrativo 
ou judicial, incluindo, mas não se limitando a, uma intimação, auditoria governamental ou 
mandado de busca;  

c. em resposta a solicitações legais por autoridades públicas (incluindo para fins fiscais, saúde e 
segurança, registro de empresas, segurança nacional ou aplicação da lei). 

5. Base legal para o processamento de informações pessoais 

5.1 Em conformidade com a LGPD, a nossa base jurídica para processar as suas informações 
pessoais como parte do processo de avaliação para a parceria são:  

a. mediante o fornecimento de consentimento;  

b. para o cumprimento de obrigação legal pela CAPEMISA; 

c. para execução de contrato. 

5.2 Os dados pessoais solicitados são para atender as finalidades de análise para parceria com 
a CAPEMISA, contratuais e cumprimento de exigências regulatórias, portanto, a negativa de 
fornecimento, irá inviabilizar sua condição como corretor para a CAPEMISA.  
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5.3 Se você tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a base jurídica na qual 
coletamos e usamos suas informações pessoais, entre em contato com o nosso encarregado de dados 
via e-mail encarregadodedados@capemisa.com.br. 

6. Períodos de retenção de dados 

As informações pessoais serão armazenadas de acordo com a legislação e mantidas pelo tempo 

necessário para cumprir os objetivos descritos neste Aviso de Privacidade, quando você tiver sido 

selecionado para a parceria. 

Caso não venha a ser firmado o contrato de parceria com a CAPEMISA, os dados pessoais coletados 

serão eliminados no prazo de 30 dias.  

7. Seus direitos de privacidade de dados 

Se desejar solicitar acesso, correção ou atualização de suas informações pessoais em sua ficha de 

informações, você pode fazê-lo a qualquer momento entrando em contato conosco usando o 

endereço de e-mail portal.institucional@capemisa.com.br 
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