POLÍTICA DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA BRASSCOM
Regras para o relacionamento entre a Brasscom e os titulares de dados pessoais
São Paulo, 03 de setembro de 2021
Esta Política de Coleta e Tratamento de Dados Pessoais (“Política de Dados Pessoais” ou
“Política”) apresenta normas e procedimentos de observância obrigatória aos empregados, diretores,
conselheiros, associados e prestadores de serviços que coletem ou tratem dados pessoais em nome
da Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação
(“Brasscom” ou “Associação”). As disposições aqui contidas estabelecem padrões de conduta e
transparência e vinculam todas as pessoas, naturais ou jurídicas, que coletam ou tratam dados
pessoais controlados pela Brasscom.
Esta Política de Dados Pessoais deve ser observada à luz da Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”). No que for aplicável e pertinente,
observará também os princípios gerais e normas da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil
da Internet, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho
(“CLT”), de regramentos trabalhistas e previdenciários aplicáveis, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (“CTN”), de regramentos fiscais e tributários aplicáveis, da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”), normas e regulações
sanitárias e de saúde suplementar e, subsidiariamente e em caráter principiológico, do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (“GDPR”) – Regulamento (UE) 2016/679. As
normas aqui contidas devem, igualmente, ser observadas em consonância com o Estatuto da
Brasscom e seus Códigos de Ética e de Ética Eleitoral, e seu Guia de Engajamento em Relações
Governamentais.
São princípios informadores desta Política de Dados Pessoais:
i)

Autodeterminação Informativa e Legalidade: a pessoa natural é titular das informações
a ela relacionadas, detendo a prerrogativa decisória sobre a coleta e o uso de tais
dados, na forma e nos limites preconizados pela legislação específica e por esta
Política de Dados Pessoais.

ii)

Finalidade, Necessidade e Adequação: a realização do tratamento de dados pessoais
servirá para a consecução de propósitos legítimos, específicos e informados ao titular;
a ulterior mudança da finalidade será objeto de devida comunicação ao titular da
informação; o tratamento de dados pessoais guardará compatibilidade com as
finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto de seu tratamento; e o
tratamento de dados será sempre limitado ao mínimo necessário para o atingimento
das finalidades definidas;

iii)

Não discriminação: a Brasscom não realiza tratamento de dados para fins
discriminatórios ilícitos ou abusivos;

iv)

Transparência: a Brasscom garante a prestação de informações claras, precisas e
acessíveis aos titulares dos dados no que tange à realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; os
representantes da Brasscom se empenham para estabelecer diálogo transparente em
suas relações de dados pessoais com titulares e agentes da cadeia de tratamento,
fomentando as melhores práticas;
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v)

Prevenção e Segurança: a utilização de medidas técnicas e administrativas que, no
entendimento da Brasscom, sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão; e a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos
em virtude do tratamento de dados pessoais; e

vi)

Confiança e Integridade: os representantes da Brasscom devem conduzir suas
atividades com a máxima integridade, combatendo práticas que deturpem a
credibilidade e a retidão da Associação, e, no processo, fomentar a confiança nas suas
relações intensivas em dados pessoais, pautando a atuação mediante práticas legais e
sustentáveis.

A Política é composta de quatro seções. A primeira seção apresenta o escopo e as
definições para a interpretação da Política. A segunda seção dispõe sobre a natureza dos dados
pessoais coletados e as finalidades de tratamento. A terceira seção descreve os direitos dos titulares
dos dados pessoais e a quarta e última seção trata sobre a segurança da informação.

PRIMEIRA SEÇÃO
1. Escopo e Definições
1.1

Dado Pessoal: para fins desta Política de Dados Pessoais, entende-se por dado pessoal toda
informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, e que seja objeto de
coleta ou atividade de tratamento pela Brasscom ou por entidade ou pessoa que o faça sob
suas orientações expressas.

1.2

Titular de Dado Pessoal: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto
de tratamento.

1.3

Titulares de Interesse: São titulares de dados pessoais cujo tratamento é de interesse da
Brasscom, e que podem pertencer a pelo menos um dos seguintes perfis:
1.3.1 empregado da Brasscom e seus dependentes;
1.3.2 representante de associada empresarial ou institucional da Brasscom;
1.3.3 prestador de serviço da Brasscom;
1.3.4 pessoa natural externa à Brasscom, que pode ser caracterizada como agente público,
participante de eventos promovidos pela Brasscom, interlocutores institucionais, usuários
das redes sociais da Brasscom, e congêneres.

1.4

Controlador: para fins desta Política de Dados Pessoais, a Brasscom figura na posição de
Controladora de Dados Pessoais sempre que a ela competir as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais.

1.5

Operador: para fins desta Política de Dados Pessoais, toda pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome da Brasscom
enquanto Controladora.

1.6

Agentes de Tratamento de Dados Pessoais: o Controlador e o Operador, conjuntamente
considerados.
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1.7

Encarregado e Encarregado Adjunto: pessoas indicadas pela Brasscom para atuar como canal
de comunicação entre a Associação, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (“ANPD”). São elas:
1.7.1 Encarregada: Mariana Oliveira Rolim: mariana.oliveira@brasscom.org.br;
1.7.2 Encarregado-Adjunto: a ser definido

1.8

Tratamento de Dados Pessoais: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se
referem 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;

1.9

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com
o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

1.10 Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural;
1.11 Uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão
de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais entre entes
privados ou entre estes e órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências
legais, com autorização específica;
1.12 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais: documentação do controlador que
contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos
às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e
mecanismos de mitigação de risco.
1.13 Legítimo Interesse da Brasscom: toda coleta e tratamento de dados pessoais realizada com a
finalidade de viabilizar o atingimento dos objetivos sociais da Brasscom, plasmados em seu
Estatuto Social.
1.13.1 A coleta e o tratamento de dados pessoais fundada no legítimo interesse da Brasscom
será precedida da realização do respectivo relatório de impacto, cujas recomendações serão
debatidas pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Ética e Conformidade, e, uma vez
aprovadas, serão submetidas à apreciação e deliberação final do Conselho de Administração.
1.14 Eliminação: exclusão definitiva dos dados pessoais de todas as bases de dados da Brasscom.

SEGUNDA SEÇÃO
2. Natureza dos Dados Pessoais Coletados e as Finalidades de Tratamento
2.1 Nos termos desta Política, e na forma do seu Estatuto Social, a Brasscom realiza a coleta e o
tratamento de dados pessoais dos Titulares de Interesse como parte das iniciativas de
viabilização e o atingimento dos seus objetivos sociais.
2.1.1 A Brasscom somente coletará dados pessoais sensíveis mediante termo de
consentimento específico, firmado com o titular do dado, no qual constará, dentre outras
informações, a finalidade para a qual o dado será coletado e tratado.
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2.1.2 Na hipótese em que o Titular de Interesse seja criança, a Brasscom somente realizará o
tratamento de seus dados pessoais mediante consentimento específico e em destaque dado
por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, observado o melhor interesse do
Titular, ressalvada a prerrogativa estabelecida pelo § 3º do art. 14 da LGPD.
2.2 A Brasscom desempenha o tratamento de dados pessoais para o atingimento das seguintes
finalidades:
2.2.1 Gestão Administrativa e de Recursos Humanos: tratamento de dados pessoais, inclusive
com o armazenamento das informações, de empregados, inclusive de seus dependentes,
com a finalidade de:
a) Cadastrar informações para o controle administrativo funcional;
b) Prover as informações exigíveis para a execução de exame admissional e demissional;
c)

Processar a folha de pagamentos;

d) Controlar a jornada de trabalho;
e) Criar contas e aportar recursos financeiros no âmbito da Política de Previdência Privada
da Brasscom;
f)

Criar contas e aportar recursos financeiros para o pagamento de benefícios (ValeRefeição, Vale Alimentação e Vale-Transporte);

g) Cadastrar nas corretoras de Plano de Saúde; e
h) Autorizar acesso às dependências da Associação.
Parágrafo Único. Para viabilizar a execução das ações acima descritas, a Brasscom trata
dados pessoais a partir das seguintes informações: nome, nome social, CPF, RG, CNH,
registro profissional, tais como, CRM, OAB, CREA, CRA, dentre outros, certificado de
reservista, certidão de antecedentes criminais, atribuição funcional, endereço residencial,
e-mail, telefone, celular, data de nascimento, filiação, dependentes, estado civil, data de
nascimento, informações relativas a contrato de trabalho, tais como, PIS, CTPS,
cargo/posição, aposentadoria, formação e qualificação

profissional e profissão,

informações sobre saúde, tais como, registro médico, informações de saúde necessárias ao
atendimento para fins de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, carteirinha
de plano médico, carteirinha de plano dental, informações sobre o plano de saúde, conta
bancária, dados de pagamento, informações financeiras, dentre outros.
2.2.2 Execução de Atribuições Institucionais perante seus Associados: tratamento de dados
pessoais, com o armazenamento das informações, de representante de Associada,
empresarial ou institucional, e pessoa natural externa à Brasscom com a finalidade de:
a) Firmar termos: de adesão associativa, de confidencialidade, de grupo econômico, de
Atividades de Representação e de posse em cargo na Associação;
b) Realizar a curadoria das listas de distribuição para estabelecer contato com
representante associativo, compartilhar atas, informes, documentos, convites para
reuniões presenciais ou virtuais, comunicados e convites para eventos, dentre outros;
c)

Realizar a gestão financeira decorrente do desempenho das atribuições institucionais,
tais como contribuições associativas ordinárias e extraordinárias; e
d) Gravar sessões de videoconferência a partir de plataformas autorizadas;
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e) Desenvolver, apoiar ou acompanhar iniciativas ou programas voltados à capacitação,
formação ou absorção de talentos para Macrossetor de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) e para as empresas intensivas em tecnologias digitais, conduzidos,
isoladamente ou em conjunto com parceiros.
Parágrafo único. Para viabilizar a execução das ações, iniciativas ou programas acima
descritas, a Brasscom coleta e trata dados pessoais a partir das seguintes informações: nome,
nome social, CPF, RG, CNH, registro profissional, tais como, CRM, OAB, CREA, CRA, dentre
outros, atribuição funcional, endereço residencial, e-mail, telefone, celular, estado civil, data
de nascimento, fotos, imagens e/ou vídeos, nome de responsável legal, conta bancária,
dados de pagamento, informações financeiras, escolaridade, experiência profissional, dentre
outros.
2.2.3 Execução de Atividades de Comunicação e Marketing: tratamento de dados pessoais,
inclusive com o armazenamento das informações, dos Titulares de Interesse, com a
finalidade de:
a) Cadastrar informações para a realização de ações de divulgação, comunicação e
marketing direcionado ao atingimento dos objetivos institucionais da Brasscom;
b) Realizar eventos da Brasscom, possibilitando o controle de frequência e a execução
operacional da atividade, a exemplo de credenciamento, autorização de acesso,
recebimento de comunicações, certificados, apresentações, marketing direto, dentre
outros;
c)

Firmar termo de uso de imagem para fins de campanha de comunicação e marketing;

d) Disseminar conteúdo audiovisual nas redes e mídias sociais da Brasscom e em
atividades presenciais realizadas pela entidade;
e) Gravar sessões de videoconferência a partir de plataformas autorizadas; e
Parágrafo Primeiro. Para viabilizar a execução das ações acima descritas, a Brasscom coleta
e trata dados pessoais a partir das seguintes informações: nome, CPF, RG, CNH, registro
profissional, tais como, CRM, OAB, CREA, CRA, dentre outros, atribuição funcional, endereço
residencial, e-mail, telefone, celular, data de nascimento, fotos, imagens e/ou vídeos, posts
individuais em mídia social, incluindo, mas não limitado, a Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, YouTube, informações sobre uso de aplicações e funcionalidades via internet, tais
como login e senha para acesso a área restrita de website, metadados referentes ao uso de
aplicativos de internet ou celular e dados de geolocalização, dentre outros.
Parágrafo segundo. Posição política agentes públicos. Consentimento específico.
2.2.4 Execução de Atividades de Monitoramento, Inteligência e Informação: tratamento de
dados pessoais, inclusive com o armazenamento das informações, de Titulares de Interesse,
com a finalidade de:
a) Elaborar estudos, pesquisas e análises que visem fomentar o desenvolvimento do
Macrossetor de Tecnologia da Informação e Comunicação e socioeconômico nacional;
e
b) Promover a divulgação das informações tratadas a seus associados, aos agentes
públicos, formuladores de políticas públicas e público em geral, de forma anonimizada
e agregada.
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Parágrafo único. Para viabilizar a execução das ações acima descritas, a Brasscom coleta e
trata dados pessoais a partir das seguintes informações: nome, CPF, RG, CNH, registro
profissional, tais como, CRM, OAB, CREA, CRA, dentre outros, endereço residencial, e-mail,
telefone, celular, data de nascimento, profissão, fotos, imagens e/ou vídeos, dentre outros.
2.2.5 Execução de Atividades definidas em contrato com prestador de serviço: coleta e
tratamento de dados pessoais, inclusive com o armazenamento das informações, de
prestador de serviço da Brasscom, com a finalidade de:
a) Executar serviços de apoio administrativo, tais como: aluguel das salas comerciais
utilizadas pela entidade, limpeza e manutenção, processamento de folha de
pagamento, contabilidade, assessoria jurídica, suporte em tecnologia da informação,
conexão de internet e telefonia, fixa e móvel, transporte de funcionários, locação de
equipamentos de informática e escritório, aquisição de material de escritório e serviços
de auditoria, serviços de aplicação de internet e aplicativos de produtividade;
b) Executar Atividades de Representação (ADRs) dos interesses dos associados,
relacionados ao objeto da Associação, por meio de acesso ao Poder Judiciário ou
perante a Administração Pública, às Agências Reguladoras e a outros órgãos do Poder
Público, reconhecidas como de natureza coletiva, mediante aprovação do Conselho de
Administração; e
c)

Executar serviços de apoio às atividades de Comunicação e Marketing e de
Monitoramento, Inteligência e Informação.

Parágrafo único. Nome, RG, CPF e outros números identificativos de registro civil ou
profissional, a exemplo de CREA, OAB, etc., profissão, estado civil, endereço, nacionalidade,
telefone, e-mail.
2.3

Do Fundamento Legal: Ato de Gestão dos Encarregados pelo tratamento de dados pessoais
da Brasscom disporá sobre o fundamento legal que respalda as atividades de tratamento de
dados pessoais constantes do item 2.2 desta Política de Dados Pessoais e estará disponível
aos titulares dos dados mediante requisição aos Encarregados.

2.4

Compartilhamento de Dados Pessoais: A Brasscom contrata serviços de agentes externos, para
exercer o papel de operadores de dados pessoais, com o propósito de auxiliar a entidade no
atingimento de seu objetivo social, pela execução de atividades de tratamento de dados
voltadas para a gestão de seus Recursos Humanos, na execução de suas Atribuições
Institucionais perante seus associados, na execução de atividades de Comunicação e
Marketing, na execução de atividades de Monitoramento, Inteligência e Informação e na
execução de atividades definidas em contrato com Prestadores de Serviços. Para tanto, a
Brasscom compartilha dados pessoais com esses agentes, que, sob a orientação da Brasscom,
executam atividades de tratamento dessas informações nos limites de suas atribuições
institucionais e contratuais.
2.4.1 A Brasscom compartilha dados pessoais com autoridades responsáveis pela aplicação
da lei ou em resposta a requisições legais, na forma da legislação e regulação específica. A
Brasscom também pode compartilhar dados pessoais com as autoridades constituídas
quando necessário para a prevenção e resolução de fraudes ou outros ilícitos, e para coibir
o uso não autorizado de dados ou de serviços da entidade em desconformidade com esta
Política de Dados Pessoais, com o Estatuto Social, com os Códigos de Ética e de Ética
Eleitoral, ou com o Guia de Engajamento de Relações Governamentais da entidade.
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2.5

O tratamento de dados pessoais, inclusive quanto às diretrizes de guarda das informações
(armazenamento), obedecerá a legislação específica, e, na hipótese de conflito aparente de
normas, a Brasscom valer-se-á do fundamento legal que lhe confira segurança jurídica no
cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou que não lhe provoque o perecimento do
exercício regular de direitos, inclusive em contrato ou em processo judicial, administrativo e
arbitral.

2.6

A Brasscom utiliza cookies para armazenar, no navegador ou dispositivo do Titular de
Interesse, arquivos de texto gerados com a finalidade de coletar dados essenciais para o
funcionamento do site da Associação e para aferir métricas de acesso. A Brasscom não
compartilha esses dados com terceiros além daqueles responsáveis pelos próprios cookies.

TERCEIRA SEÇÃO
3. Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais
3.1

A Brasscom faculta ao titular do dado pessoal a capacidade de acessar, retificar, portar e
apagar seus dados, salvo nas hipóteses de guarda (armazenamento) obrigatória, nos termos
da legislação específica e em conformidade com esta Política de Dados Pessoais. Desta forma,
são direitos do titular dos dados pessoais, que poderão ser exercidos mediante requisição
expressa para dadospessoais@brasscom.org.br, com o objetivo de:
3.1.1 Receber informação quanto a existência de tratamento de seus dados pessoais;
3.1.2 Receber informação a respeito dos dados pessoais que a Brasscom possui a seu
respeito;
3.1.3 Obter a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
3.1.4 Obter a anonimização, o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais considerados
desnecessários ou excessivos pelo Titular, observado o disposto no § 1º do art. 10 da
LGPD, e o direito de recusa por parte da Brasscom, devidamente justificado;
3.1.5 Obter a portabilidade dos seus dados pessoais, podendo ser com eliminação, ou não,
dos dados após transferidos, respeitados o sigilo comercial e industrial;
3.1.6 Obter a eliminação dos dados pessoais tratados com fundamento no consentimento,
observado o direito de recusa por parte da Brasscom, devidamente justificado;
3.1.7 Receber informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais a Brasscom
compartilhe seu dado pessoal;
3.1.8 Revogar o consentimento;
3.1.9 Informar a existência de uso compartilhado de dados e a sua respectiva finalidade.

3.2

A Brasscom armazena dados pessoais até que eles não sejam mais necessários para o
atingimento das finalidades definidas nesta Política de Dados Pessoais ou, na hipótese do item
3.1.6, o que ocorrer primeiro, sujeito ao disposto nos subitens:
3.2.1 O Encarregado poderá indeferir o pedido de eliminação de dados pessoais com base
nas seguintes hipóteses: (i) quando o pedido violar o legítimo interesse da Associação;
(ii) quando, pela natureza do dado pessoal, o tratamento se der com base em obrigação
legal ou regulatória; (iii) quando o tratamento dos dados pessoais se der para o

BEC-Normas-008 - Política de Dados Pessoais v34

7/8

cumprimento de decisão judicial; ou (iv) quando a requisição do titular resultar em
violação de leis, regulamentos ou códigos de boas práticas da Brasscom.
3.2.2 Contra a decisão que indeferir a requisição de eliminação de dados pessoais caberá
recurso às instâncias superiores competentes da Brasscom.
3.3

A Brasscom não se responsabiliza pelas consequências decorrentes de dados pessoais
incompletos, inexatos ou desatualizados.

QUARTA SEÇÃO
4. Da Segurança da Informação
4.1

A Brasscom adota as medidas de segurança, técnicas e administrativas necessárias e aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilícito.
4.1.1 A Brasscom toma as medidas apropriadas para garantir que os operadores que
executem atividade de tratamento de dados sob suas orientações estejam obrigados a
deveres de confidencialidade, adotando, inclusive, cláusulas contratuais padrão de
proteção de dados pessoais para garantir que qualquer informação desta natureza que
tenha sido compartilhada permaneça em ambiente protegido e seguro. Uma cópia
dessas

cláusulas

pode

ser

obtida

entrando

em

contato

pelo

e-mail

dadospessoais@brasscom.org.br;
4.1.2 A Brasscom contrata operadores com os quais compartilha dados pessoais e deles exige
Padrões e Regulamentações Mínimos, definidos em política interna, que pode ser
obtida entrando em contato pelo e-mail dadospessoais@brasscom.org.br.
Esta Política de Coleta e Tratamento de Dados Pessoais foi adotada em 03 de setembro de 2021 pela
Brasscom – Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, e está
sujeita à revisão, em qualquer tempo, pelo Comitê de Ética e Conformidade.
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