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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A presente política estabelece as condições e formas pelas quais a Funcorsan realiza o 
tratamento de dados pessoais nas relações com seus assistidos, participantes, 
beneficiários, empregados, patrocinadores, fornecedores, agentes de governança, e 
demais pessoas físicas naturais, reforçando o compromisso da Entidade em sempre 
tratar os dados pessoais com segurança, privacidade e transparência. 

2 OBJETIVOS 

A presente Política tem como objetivos: 

• Garantir que os titulares dos dados pessoais dos quais a Funcorsan realiza o 
tratamento compreendam os dados que a Entidade coleta, como são usados, 
armazenados e compartilhados; 

• Explicar os respectivos direitos que as pessoas possuem em relação aos dados 
pessoais que a Entidade recolhe e trata e de que forma a Entidade protegerá estes 
dados. 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 
                 
A presente política se aplica no âmbito interno da Funcorsan, abrangendo as situações 
de tratamento de dados pessoais realizadas pela Entidade, nas relações com seus 
assistidos, participantes, colaboradores, patrocinadores, fornecedores, agentes de 
governança, e demais cidadãos que utilizam nosso site.  

4 PRINCÍPIOS 
 
A política de privacidade da Funcorsan está alicerçada no seu Código de Ética e Conduta 
e nos seus princípios e valores compartilhados, refletindo seu compromisso em relação 
à: 

• Transparência, por meio da comunicação clara, precisa e oportuna com as partes 
interessadas;  

• Equidade, por meio da igualdade de direitos, dispensando tratamento igualitário 
às pessoas integrantes dos grupos que constituem a comunidade da Funcorsan;  

• Respeito, baseado na confiança; nas relações com as pessoas, respeito pelas 
pessoas;  

• Integridade, respeitando incondicionalmente nossos princípios e valores éticos e 
as normas internas e externas. 

 
Além disso, a presente política está ancorada nos princípios estabelecidos na Lei Geral 
de Proteção de Dados, quais sejam: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, 
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qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, 
responsabilização e prestação de contas. 

5 BASE LEGAL E REFERÊNCIAS 
 
Lei 13.709, de 14 de agostos de 2018 e alterações; 
Resolução CNPC n˚ 32, de 04 de dezembro de 2019. 

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

Cookies: São arquivos armazenados no dispositivo do usuário ao acessarem um 
determinado site, podendo também serem guardadas informações no servidor web de 
destino. Possuem diversas atribuições, desde auxiliar na execução correta do site, assim 
como para análise de desempenho ou ainda mapeamento de perfis ou preferências.  
 
Dado pessoal: qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável, ou seja, qualquer dado pelo qual você consiga identificar uma pessoa ou 
que com a união de outro dado possibilite essa identificação; 

Dado pessoal de criança e adolescente: qualquer informação sobre a criança ou 
adolescente identificada ou identificável, sendo criança a pessoa de até 12 anos de idade 
incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos; 

Dados 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; 

Encarregado responsável pela proteção de dados (DPO): Também denominado 
como DPO, Data protection officer, é a pessoa que atua como canal de comunicação 
entre a Fundação, os titulares e a autoridade nacional; 
 
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados; 

Titular dos dados: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento; 

Tratamento de Dados: 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, 
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avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração; 

Usuário: Pessoa física ou jurídica, cadastrada ou não, que faz uso dos websites da 
Fundação Corsan e dos links ali disponibilizados. 

7 DIRETRIZES  

7.1 Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais 

A Funcorsan no desempenho de suas atividades possui como diretriz a privacidade. 
Neste sentido, o tratamento de dados é realizado pela Entidade à luz da legislação 
aplicável, sendo que todos os dados pessoais são tratados em caráter de sigilo e 
confidencialidade.  

Tendo em vista este compromisso, na Funcorsan nenhum dado pessoal é tratado pela 
Entidade sem que tenha uma finalidade específica definida e uma fundamentação legal 
que ampare este tratamento, bem como os dados não serão mantidos além do período 
necessário, de acordo com o previsto na legislação. 

O tratamento de dados pessoais pela Entidade observa padrões adequados de 
segurança e confidencialidade, por meio da aplicação de medidas técnicas e 
administrativas para proteção dos dados a acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. 

O site da Funcorsan pode conter links de acesso para sites de terceiros que não são de 
sua responsabilidade. Desta forma, recomendamos que seja avaliado pelo usuário as 
correspondentes políticas de privacidade destes sites, evitando a navegação, no caso 
de haver discordância em relação ao disposto nessas políticas. 

Ainda, a Entidade utiliza cookies para coletar informações de quantidade de acessos, 
localização e preferências, permitindo que se possa avaliar o desempenho do serviço e 
otimizar os servidores a fim de proporcionar melhores experiências em acessos futuros 
e ainda possibilita uma navegação mais prática eliminando a necessidade de introduzir 
repetidamente as mesmas informações. 

Nenhum dado será transferido para terceiros pela Funcorsan, exceto nos casos 
necessários para a realização das atividades, tal como exposto nesta Política e para o 
cumprimento de obrigações legais e ordens judiciais.  

A Funcorsan não realiza qualquer tratamento automatizado de dados pessoais 
destinados a definição de perfis de consumo ou comportamentais. 

Assim, quando você fornece os seus dados pessoais para que possamos viabilizar o 
desenvolvimento das atividades relativas à administração de planos de benefícios de 
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caráter previdenciário, você está ciente de que a controladora dos seus dados pessoais, 
ou seja, a empresa responsável por tomar as decisões sobre o tratamento dos seus 
dados pessoais, será a Funcorsan, inscrita no CNPJ sob N˚ 89.176.911/0001-88. 
 
Após a leitura desta Política de Privacidade, se você tiver dúvidas com relação às 
disposições desta política, a Funcorsan disponibiliza o canal para que se contate o 
Responsável pela Proteção de Dados da Entidade, através do seguinte endereço: 
privacidade@funcorsan.com.br  
 

7.2 Como a Funcorsan coleta os dados pessoais 
 
Os dados pessoais são recolhidos pela Entidade das seguintes formas: 

• Pelo envio por intermédio de navegação no portal e site da Funcorsan: A 
Funcorsan recebe e armazena informações que lhe são fornecidas através dos 
campos preenchidos no portal do participante. Além disso, poderão ser coletados 
e armazenados automaticamente dados relacionados à: número de IP, localização, 
páginas acessadas, data e hora do início do acesso, data e hora do fim do acesso 
e utilização dos serviços da área restrita do website; 

• Pela apresentação das informações pelos titulares nas transações 
relacionadas a execução do contrato previdenciário ou contratação de 
serviços, tais como: inscrição ao plano, requerimento de benefício, designação 
de pecúlio, contratação de empréstimo, dentre outros; 

7.2.1 Uso de Cookies 

Os cookies são a principal forma de coletar informações de navegação e servem para 
diferentes finalidades, conforme descritas abaixo: 

Cookies essenciais: são os cookies estritamente necessários para o funcionamento do 
site, permitem a navegação no site e a utilização das suas aplicações, tal como acessar 
áreas seguras do site através de login. Sem estes cookies, o site poderá não ou 
determinados serviços ou recursos a ele associados.  

Cookies funcionais: são usados para permitir funcionalidades avançadas, tais como 
vídeos, podcasts e interações com o chatbot. Podem ser atribuídos pela Funcorsan ou 
por terceiros, cujos serviços são adicionados as páginas da Fundação. O bloqueio destes 
cookies poderá ocasionar a interrupção de algumas funcionalidades. 

Cookies analíticos: são os que coletam informações anônimas sobre a utilização do 
site, permitindo que a Entidade analise o desempenho do site para assim otimizá-lo e 
melhorar a forma sua forma de funcionamento. Eles não coletam informações pessoais 
que possam identificar o usuário. 

mailto:privacidade@funcorsan.com.br
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Cookies de Publicidade: são os cookies adotados para direcionar a publicidade em 
função dos interesses de cada usuário e do número de visitas que realizou no site da 
Entidade, possibilitando mapear o perfil do usuário para melhor direcionar campanhas 
de marketing.  

Quanto a coleta de dados realizadas por meio do site da Entidade, o usuário poderá 
recusar o registro de cookies por completo pelo site, basta que desative esta opção no 
seu próprio navegador ou aparelho. A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar 
a disponibilidade de algumas ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu 
correto e esperado funcionamento. Outra consequência possível é remoção das 
preferências do usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua 
experiência. 

Ao aceitar os termos desta Política de Privacidade, você concorda expressamente em 
fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos e em não alterar a sua 
identidade ou seus dados pessoais de qualquer forma no acesso e na utilização dos 
nossos produtos ou serviços. Você será o único responsável pelas informações falsas, 
desatualizadas ou imprecisas que fornecer diretamente a Funcorsan. 

7.3 Quais dados pessoais a Funcorsan coleta e de que forma os utiliza 
 
Relacionamos no quadro abaixo, as categorias de dados que a Funcorsan pode recolher, 
de acordo com as finalidades que coleta e as razões pelas quais os dados são tratados: 
 

Categoria Descrição Utilidade 
Fundamento p/ 

Coleta 

Pesquisas 
de 
Satisfação e 
informativos 
internos e 
externos 

São dados pessoais 
coletados através de 
pesquisas encaminhadas 
ao indivíduo de tempos em 
tempos ou matérias 
jornalísticas sobre 
funcionários ou 
participantes. 

Medir o nível de 
satisfação dos 
participantes em relação 
ao atendimento recebido. 
 
Incluir matérias 
jornalísticas buscando 
valorizar tanto os nossos 
participantes quanto 
nossos funcionários. 

Consentimento 
expresso do 
indivíduo; 
Cumprimentos 
de Obrigação 
Legal. 

Dados 
pessoais e 
dados 
sensíveis 
informados 
pelo titular 

São os dados pessoais 
cadastrais coletados devido 
a contratação de serviço da 
Entidade – Plano de 
Benefícios ou Operação de 
Crédito, tais como: nome, 
documentos de 
identificação, endereço, 
data de nascimento, 

Cadastrar o titular dos 
dados e os 
beneficiários/dependentes 
por ele informado com a 
finalidade de prestar o 
serviço por ele 
contratado.  

Execução de 
Contrato; 
 
Procedimentos 
preliminares ao 
contrato com o 
titular, a pedido 
do titular dos 
dados; 
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Categoria Descrição Utilidade 
Fundamento p/ 

Coleta 

filiação, gênero, Dados de 
contato, como telefone e e-
mail, Profissão, renda, entre 
outros. 

 
Cumprimentos 
de Obrigação 
Legal. 

Dados 
pessoais e 
dados 
sensíveis 
informados 
pelo 
funcionário 
ou agentes 
de 
governança 

• São os dados cadastrais 
coletados devido a 
contratação de funcionários 
para a Entidade ou 
relacionado a assunção de 
função nos Órgãos de 
Governança, tais como: 
nome, documentos de 
identificação, endereço, 
data de nascimento, 
filiação, gênero, dados de 
contato, como telefone e e-
mail; dados biométricos, 
tais como a fotografia e 
digital, entre outros. 

Cadastrar o funcionário / 
agente de governança e 
possibilitar que ele tenha 
acesso aos benefícios 
pela empresa oferecidos, 
juntamente com as 
obrigações a serem 
cumpridas. 

Execução de 
Contrato;  
 
Procedimentos 
preliminares ao 
contrato com o 
titular, a pedido 
do titular dos 
dados; 
 
Cumprimentos 
de Obrigação 
Legal. 

Dados 
pessoais que 
coletamos 
de terceiros 
que 
contratamos 

São os dados cadastrais 
dos representantes legais 
dos terceiros contratados, 
tais como: nome, CPF, 
número de telefone, 
endereço. 

Para formalização da 
contratação de nossos 
fornecedores e 
prestadores de serviços. 

Execução de 
Contrato. 

Dados de 
criança e/ou 
adolescentes 

São os dados cadastrais de 
criança e/ou adolescentes 
coletados tanto para 
contratação de serviço 
(dependente do titular do 
Plano), quanto para 
inclusão de dependentes de 
funcionários, tais como: 
nome e data de 
nascimento.  

São os dados fornecidos 
para cadastro como 
beneficiários ou 
dependentes do plano, 
quanto para cadastro de 
dependentes dos 
funcionários da Entidade. 

 
Consentimento 
expresso dos 
pais ou 
responsáveis. 
 
 

Dados 
públicos 

Podemos coletar 
informações sobre você que 
estejam disponíveis 
publicamente ou que foram 
tornadas públicas por você; 
 
Poder judiciário; 

São os dados coletados 
através de meios/órgãos 
públicos para 
cumprimentos das 
obrigações legais as 
quais a Entidade está 
submetida. 

Cumprimentos 
de Obrigação 
Legal; 
 
Exercício 
regular de 
direitos em 
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Categoria Descrição Utilidade 
Fundamento p/ 

Coleta 

 
Depoimentos referentes a 
Funcorsan postados em 
perfis e páginas nas redes 
sociais, juntamente com 
seu nome e imagem 
(incluindo fotos de perfil); 
 
Se você faz parte de 
alguma lista de Pessoa 
Politicamente Exposta 
(PPE).  

processo 
judicial, 
administrativo 
ou arbitral. 

 
Quanto às informações cadastrais de nossos participantes e assistidos, o mesmo está 
ciente e autoriza a Funcorsan a contatá-lo por meio dos contatos cadastrados (telefone, 
e-mails, SMS, correspondências, dentre outros), tendo em vista o envio de 
comunicações necessárias relativas ao seu plano de benefícios, bem como para 
prevenções de fraudes. 
 

7.4 Compartilhamento de Dados Pessoais 

Ao se tornar um cliente da Entidade, através da adesão do Plano de Benefício pela 
empresa oferecido a você, nosso participante, concorda com a coleta e o 
armazenamento de dados, em qualquer das formas descritas acima, assim a Funcorsan 
poderá compartilhar esses dados com determinados terceiros, conforme abaixo: 
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Ao contratar terceiros para prestação de serviços, a Funcorsan exige a mesma garantia 
de privacidade, confidencialidade e segurança, que são asseguradas em nossas 
políticas de privacidade, aos participantes e demais visitantes do site da Funcorsan. 

7.5 Transferência para outros Países 

A Entidade realiza o armazenamento de alguns dados pessoais sobre os quais é 
controladora por meio de serviços de nuvem hospedados em outros países. Desta forma, 
a Funcorsan assegurará por meio das medidas contratuais, técnicas e organizacionais 
adequadas que a transferência dos dados pessoais seja realizada em conformidade com 
as leis de privacidade aplicáveis. 

7.6 Exercício de Direitos pelos Titulares 

A Funcorsan garante que o titular dos dados poderá obter a qualquer momento e 
mediante requisição formulada pelo mesmo ou por representante legalmente constituído: 

I. A confirmação da existência do tratamento (coleta, armazenamento e 
processamento de seus dados pessoais), inclusive o direito de acesso aos seus 
dados; 

II. A correção dos seus dados mantidos pela Funcorsan; 
III. A portabilidade de seus dados para outros serviços, sujeitos à disponibilidade 

técnica; 

Destinatários Descrição 

Prestadores 
de Serviços 

A Funcorsan contrata prestadores de 
serviços técnicos que podem realizar 
atividades de consultoria para finalidades 
específicas para que possamos cumprir com 
obrigações legais, fiscais, de auditoria e 
contabilidade ou com a regulamentação 
aplicável. Ainda, a Entidade contrata 
fornecedores de sistemas de tecnologias de 
informação e prestadores de serviços de 
hospedagem.  

Cumprimento 
da Lei 

A Funcorsan poderá partilhar dados pessoais 
necessário para o cumprimento de uma 
obrigação legal nos termos da legislação 
aplicável, ou para responder a um processo 
legal válido, como, por exemplo, um mandado 
de busca, uma ordem judicial ou uma 
intimação. 
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IV. A eliminação de alguns dados, nos termos da legislação, observado direito de 
manutenção pela Funcorsan de dados relacionados ao atendimento de 
obrigações legais e cumprimento de contrato; 

V. Acesso às informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais a 
Funcorsan realizou o uso compartilhado de dados; 

VI. Revogação do consentimento concedido para o tratamento. 

Sobre o acesso e correção (atualização e revisão) de informações relativas aos dados 
pessoais de nossos participantes e assistidos, que constam do cadastro no portal, na 
área restrita, as informações restam acessíveis aos usuários, sendo responsabilidade 
dos mesmo a manutenção dos dados de seu perfil atualizados e verdadeiros, sob pena 
de que alguma inconsistência impossibilite a comunicação com a Funcorsan.  

A alteração de dados do cadastro de contato como e-mail, telefone e endereço poderá 
ser realizada diretamente via área restrita do portal, mediante acesso ao perfil do 
Usuário. A alteração dos demais dados deverá ser solicitada à Funcorsan mediante 
contato pelos canais apropriados.  

Quaisquer dos direitos acima, podem ser exercidos pelos titulares mediante o envio de 
e-mail ao encarregado responsável pela proteção de dados da Funcorsan, pelo endereço 
privacidade@funcorsan.com.br. 

A Funcorsan se compromete a cumprir todas as solicitações, observadas as restrições 
de natureza legal e técnica que a Entidade esteja sujeita. 

7.7 Perda ou vazamento de dados 
 
No caso de ocorrência de qualquer situação relacionada a incidente sobre a privacidade 
de dados pessoais tratados pela Entidade (eliminação, extravio, acesso ou divulgação 
não autorizada), seja acidental ou pela ação de terceiros, o encarregado responsável 
pela proteção de dados da Funcorsan realizará comunicação ao titular dos dados, bem 
como às autoridades competentes, nos termos da legislação, dispondo sobre a extensão 
e os riscos do evento, bem como envidando os melhores esforços visando a reversão do 
evento, limitação ou eliminação dos danos ao titular afetado. 
 

7.8 Encarregado responsável pela proteção de dados da Funcorsan 
 

O encarregado responsável pela proteção de dados da Funcorsan será escolhido pela 
Diretoria Executiva. 

mailto:privacidade@funcorsan.com.br
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8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Encarregado responsável pela proteção de dados: 

• Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e 
adotar providências; 

• Receber comunicações da autoridade nacional (ANPD) e adotar providências; 

• Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 
serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; 

• Comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 

 

8.2 Conselho Deliberativo 

• Definir e aprovar a presente política de privacidade, bem como suas alterações. 

8.3 Público alvo Funcorsan 

• Atuar observando estritamente as diretrizes desta política; 

• Buscar orientação e esclarecimentos junto ao superior hierárquico no caso de 
dúvidas sobre o tratamento de dados pessoais; 

• Notificar ao superior hierárquico imediatamente caso venha a tomar 
conhecimento sobre a possibilidade ou ocorrência concreta de qualquer incidente 
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 

8.4 Diretoria Executiva e Gerentes 

• Implementar nos processos sob sua responsabilidade, as medidas técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acordo com as diretrizes 
desta política; 

• Orientar suas equipes acerca da forma de tratamento de dados pessoais de 
acordo com os princípios e diretrizes desta política; 

• Gerir riscos à privacidade inerentes aos processos sob sua responsabilidade; 

• Garantir o funcionamento de estrutura e mecanismos de governança à 
privacidade. 

8.5 Comitê Gestor de Segurança da Informação 

• Propor e acompanhar as medidas técnicas e administrativas relativas à 
segurança da informação no âmbito da Funcorsan, com vistas a garantir a 
privacidade de dados pessoais dos titulares tratados pela Entidade. 
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As informações contidas neste documento são proprietárias e para uso interno. 
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9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Alterações da Política de Privacidade 
 
A Funcorsan poderá efetuar alterações unilaterais à presente Política. Nestes casos, a 
Entidade disponibilizará comunicação adequada a respeito das mudanças.  
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