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1. OBJETIVO 

A presente Política de Proteção de Dados Pessoais tem por objetivo apresentar o compromisso do 

Serpros – Fundo Multipatrocinado em adotar os princípios relacionados à proteção de dados pessoais 

instituídos pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).  

 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta política é aplicável aos conselheiros, diretores, empregados, estagiários, terceirizados, 

fornecedores e prestadores de serviços que realizem tratamentos de dados no exercício da prestação 

de serviços do Serpros. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS 

− Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

 

4. DIRETRIZES 

4.1 As diretrizes da Política de Proteção de Dados Pessoais do Serpros são: 

4.1.1 O Serpros se compromete a realizar o tratamento de dados em ações voltadas 

exclusivamente ao cumprimento de sua finalidade institucional obrigatória, nos termos do parágrafo 

único, do art.32, da Lei Complementar 109/20001, de administrar e executar planos de benefícios de 

natureza previdenciária,  sempre pautado na boa fé, de maneira adequada,  com transparência, 

segurança e não discriminatória. 

4.1.2 A Segurança da Informação é valor reconhecido pelo Serpros, objeto de constante divulgação 

interna, ao seu público-alvo e à sociedade, através dos meios de comunicação cotidianamente 

utilizados. 

4.1.3 O Serpros deverá implementar Políticas de Privacidade de Dados Pessoais e Política de 

Segurança da Informação, objetivando proteger a privacidade dos dados pessoais dos titulares de 

dados com os quais se relaciona, evitando acessos indevidos e o uso inadequado ou ilícito das 

informações que realize tratamento.  

4.1.4 O Serpros adotará ações educativas a respeito da necessidade de prevenir vazamento de 

dados, bem como da necessidade de seu imediato reporte aos responsáveis na hipótese de incidente 

de segurança da informação. 

4.1.5 O Serpros atuará como Controlador de Dados Pessoais uma vez que é pessoa jurídica que 

toma as decisões relativas aos dados pessoais referentes aos tratamentos de dados de seu público 

alvo e empregados, e, nesta condição, adotará medidas de segurança técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais, de maneira preventiva, inovadora e eficiente. 
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4.1.6 O Serpros garantirá aos titulares de dados com os quais estabelece relação - como 

participantes, assistidos e seus beneficiários, empregados, prestadores de serviços, associados de 

instituições ou associações com as quais estabeleça relações ou terceiros  -  o exercício dos direitos 

de requisição previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, por canais de acesso facilitados, 

garantindo a autodeterminação informativa, a inviolabilidade da intimidade, respeito aos direitos 

humanos e ao livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e cidadania, nos termos da lei. 

4.1.7 O Serpros mantém os dados dos titulares em meio físico, digital e em sistemas, acessados 

por meios controlados. 

4.1.8  As bases legais para o tratamento de dados utilizadas pelo Serpros são predominantemente 

(i) o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, tendo em vista às obrigações às quais as 

entidades fechadas de previdência complementar, os empregadores e contribuintes estão obrigados; 

(ii) a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja 

parte o titular, a pedido do titular dos dados, tendo e vista a natureza contratual estabelecida entre a 

entidade e seus participantes e assistidos, os necessários contratos estabelecidos para a execução 

de sua finalidade institucional e os contratos trabalhistas pelos quais estabelece relação com seus 

empregados;  (iii) para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral 

da qual seja parte ou intervenha e (iv) para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na 

legislação pertinente, tendo em vista as operações com participantes contratadas e com entidades. O 

Serpros também poderá, excepcionalmente, tratar dados com fundamento em (v) seu legítimo 

interesse, desde realize a opção com transparência e em respeito às expectativas e os direitos e 

liberdades fundamentais dos titulares de dados, utilizando-se apenas dos dados pessoais 

estritamente necessários para o cumprimento da finalidade justa e institucional a qual desempenha. 

4.1.9 O Serpros tratará dados sensíveis com fundamento nas hipóteses previstas no art. 11, da Lei 

nº 13.709, Inciso I, e alíneas “a” e “d” do inciso II, para o cumprimento de sua finalidade institucional, 

tanto para as informações indispensáveis relacionadas aos cadastros dos participantes e assistidos, 

nas informações indispensáveis aos estudos atuariais e administração dos planos de benefícios, nos 

termos dos respectivos regulamentos, ou, na condição de empregador, referente aos seus  

empregados, tendo em vista a concessão de benefícios de planos de saúde, cadastramentos 

biométricos e cadastros de dependentes dos empregados.   

4.1.10 O Serpros adotará procedimentos específicos para a coleta de dados de crianças e 

adolescentes sempre que indispensável para a inclusão como beneficiário ou designado nos planos 

de benefícios, ou para a inclusão dos mesmos como dependentes de seus empregados, bem como 

para dar cumprimento às informações relacionadas à Receita Federal, necessárias à Declaração de 

Encargos de Família para Fins de Imposto de Renda na hipótese do participante assim optar na 

forma da legislação, atendendo sempre aos seus melhores interesses dos menores, em cumprimento 

ao art. 14, da Lei 13.709/2018. 

4.1.11  O Serpros, tendo em vista a sua finalidade institucional específica de administrar planos de 

benefícios previdenciários é o responsável pelas decisões relacionadas aos dados dos titulares, 

sejam eles participantes e assistidos, sejam eles empregados, atuando como Controladores e 

Operadores de Dados, com salvaguardas contratuais específicas, garantindo, por meio de 
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instrumentos formalizados, que os dados dos titulares estejam seguros e controlados, em 

cumprimento à legislação em vigor.  

4.1.12 O Serpros adotará plano de reposta a incidente de segurança à informação para  prevenir os 

danos aos titulares de dados, atuando de maneira pró-ativa, em busca de soluções imediatas para 

garantir a proteção dos dados pessoais, a remediação dos eventuais problemas incorridos, atuando 

com transparência,  tecnicidade e prestando as comunicações cabíveis aos titulares e à ANPD. 

4.1.13 O Serpros, nos termos da legislação em vigor, nomeou o Encarregado ou DPO, cujos dados e 

meios de comunicação estão disponíveis de maneira clara e acessível no site www.serpros.com.br. O 

Encarregado ou DPO é o responsável por aceitar as reclamações, comunicações e prestar 

esclarecimentos aos titulares, ser o ponto de contato entre a Entidade e a autoridade nacional de 

proteção de dados e as providências relacionadas e orientar os funcionários e os contratados da 

Entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, além de 

quaisquer outras atribuições que seja definidas pela Lei 13.709/2018. 

4.1.14 O Serpros realizará constantemente a verificação dos dados para eliminação de dados 

desnecessários ou inadequados. Porém, tendo em vista a sua atividade institucional e o pacto 

intergeracional estabelecido com seu público alvo, mantém dados necessários aos estudos atuariais, 

sendo certo que implementará trabalho constante de diagnóstico e avaliação da necessidade de 

manutenção de dados, em cumprimento à Lei 13.709/2018.  

4.1.15 Os dados serão mantidos somente durante a relação estabelecida com o titular de dados, 

para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para o exercício de direitos (mantidos até que 

findem os prazos prescricionais administrativos, legais e regulamentares) ou para execução de 

contratos. 

4.1.16 O Serpros compartilhará dados pessoais sempre em cumprimento à legislação vigente a qual 

está submetido, especialmente em virtude das fiscalizações que está obrigado a se submeter, como a 

fiscalização da(s) patrocinadora(s), das autoridades públicas como a Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - Previc, como a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, 

o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, Poder Judiciário e outros órgãos que façam o controle 

sobre suas atividades. 

4.1.17 O Serpros adota o compartilhamento dos dados pessoais - sempre fundamentado em sua 

atividade institucional - com prestadores de serviços, estabelecendo regras contratuais de forma a 

garantir a confidencialidade,  a segurança, cumprimento aos princípios da Lei Geral de Proteção de 

Dados, procedimentos técnicos e administrativos seguros, o direito à auditar os contratos visando a 

segurança dos titulares de dados, entre outros pontos voltados a resguardar os titulares de dados em 

suas relações contratuais.  

4.1.18 Para a plena aplicação da presente Política, normas complementares serão implementadas, 

normas internas serão reavaliadas, processos, procedimentos serão reformulados, buscando a 

proteção dos dados desde o início das ações, no melhor interesse dos titulares de dados.  

http://www.serpros.com.br/
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Conselho Deliberativo: 

5.1.1 Aprovar a Política de Proteção de Dados e suas revisões e se comprometer com as diretrizes 

nela instituídas. 

 

5.2 Diretoria Executiva: 

5.2.1 Submeter a presente Política à aprovação para do Conselho Deliberativo, comprometendo-se 

com as diretrizes nela instituídas. 

5.2.2 Aprovar as normas que implementem a presente Política. 

5.2.3 Deliberar em casos de violação desta Política e tomar as providências cabíveis. 

5.2.4 Implementar uma administração voltada a atender os requisitos aplicáveis à proteção de 

dados, atuando para a ocorrência de revisões periódicas desta Política, objetivando a sua constante 

melhoria. 

5.2.5 Nomear o Encarregado dos Dados Pessoais. 

 

5.3 Gerência de Governança Corporativa: 

5.3.1 Elaborar as normas e os procedimentos decorrentes desta Política. 

5.3.2 Analisar a Política e suas revisões;  

5.3.3 Recomendar à Diretoria Executiva projetos e iniciativas de Proteção de Dados, com vistas a 

difundir a sua cultura. 

 

5.4 Diretores e Gerentes: 

5.4.1 Observar as diretrizes da presente Política de Segurança da Informação. 

 

5.5 Encarregado: 

5.5.1 Receber reclamações ou comunicações dos titulares de dados, encaminhando os 

esclarecimentos solicitados, além de adotar eventuais providências cabíveis; 

5.5.2 Receber as comunicações da autoridade nacional e as adotar as eventuais providências 

cabíveis; 
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5.5.3 Orientar os empregados e os contratados da Entidade a respeito das práticas a serem 

tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

5.5.4 Executar outras eventuais atribuições determinadas pela Diretoria relacionadas à função ou 

que venham a ser estabelecidas em normas complementares emitidas pela autoridade nacional. 

 

6. CONTEÚDO ESPECÍFICO 

Não se aplica. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.1 A inobservância das diretrizes definidas nesta Política e nas normas que a implementam 

acarretará a aplicação de sanções específicas, de acordo com a legislação e os normativos internos, 

entre eles, o Código de Conduta e Ética da Entidade e os contratos em vigor. 

 

7.2 Divulgação, Implantação e Controle 

7.2.1 A fim de minimizar a ocorrência de incidentes, esta Política e as normas que a implementam 

serão amplamente divulgadas pela Entidade através de um programa educativo de conscientização 

permanente. 

7.2.2 A Gerência de Governança Corporativa e a Gerência Administrativa avaliarão, juntamente 

com a Coordenação de Comunicação Institucional, métodos para divulgação e conscientização dos 

usuários da Entidade ou outras partes interessadas. 

7.2.3 A implantação desta Política será realizada em respeito aos dados pessoais dos titulares, 

merecendo o acompanhamento das instâncias de controle de maneira constante. 

 

7.3 Auditoria e Revisão 

7.3.1 Devido ao alto nível de importância da Proteção de Dados Pessoais para o alcance dos 

objetivos estratégicos da Entidade, esta Política e as normas que a implemente serão revisadas 

sempre que seja necessário. 

7.3.2 Cada nova versão desta Política aprovada deverá ser amplamente divulgada à todos os 

usuários. 
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8. GLOSSÁRIO  

− Encarregado: pessoa indicada pela Entidade para atuar como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e o órgão da administração pública responsável pela fiscalização 

relacionada ao tratamento de dados. 

− Dados Pessoais: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

− Dados: números, palavras, imagens, medições e observações de um conjunto de variáveis. 

Representação de elementos cognitivos que permitem processamento e interpretação.  

− Dados Pessoais Sensíveis: 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. 

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

 

9. APROVAÇÃO 

Esta Política foi aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 08/09/2020, através 

da DL CDE 12/2020, e vigora a partir da data de publicação. 

 

 


