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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
1. Objetivo: 

1.1. A Política de Privacidade (“Política”) visa mostrar as definições de coleta, tratamento e 

proteção dos dados pessoais em posse da H.Commcor DTVM (“Commcor”), onde em cumprimento 

as legislações e normativos vigentes se compromete a trata-los com diligência.    

 

2. Ciclo de revisão: 
2.1. Essa Política deverá ser revisada pelo Departamento de Compliance em periodicidade 

bianual ou em prazo inferior, sendo este em caso de solicitação, eventual alteração regulatória e/ou 

quando a Commcor julgar necessário.  

 

3. Responsabilidades:  
3.1. Compete a Commcor assegurar todos os recursos tecnológicos e operacionais a fim de 

garantir o suporte as áreas competentes à executarem suas atividades em prol da segurança dos 

dados pessoais dos clientes.  

3.2. Compete a área de Compliance:  

a) Fornecer e manter atualizada esta Política;  

b) Divulgar à todos os colaboradores, prestadores de serviços e manter publicada no site; 

c) Auxiliar os demais departamentos da Commcor em âmbito jurídico e regulatório; 

3.3. Compete a área de Tecnologia manter todos os sistemas (software e hardware) atualizados 

assim como os sistemas de segurança adotados pela Commcor, além de colaborar pela observação 

das normas e procedimentos no que tange Segurança da Informação;  

3.4. Compete aos colaboradores e prestadores de serviços: 

a) Cumprir as normas e procedimentos estabelecidos pela Commcor a todo e qualquer 

documento interno que faça menção a Política de Privacidade, a Política de Segurança da Informação, 

Código de Ética e Conduta e similares; 

b) Informar a Commcor em caso de suspeita e/ou situação atípica qualquer ação que 

caracterize compartilhamento de dados de forma imprópria; 

c) Zelar pela guarda, conservação e confidencialidade das informações internas, de clientes e 

de equipamentos que eventualmente venham a ser fornecidos pela Commcor. 
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4. Disposições Gerais: 
4.1. Estrutura de Tratamento de Dados e DPO: 

4.1.1. A Commcor poderá contratar empresa terceirizada especializada para fornecer estrutura 

tecnológica e mão de obra especialidade para auxiliar na gestão de informações e dados (“Privacy 

Office”) nos termos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

4.1.2. As Informações relacionadas ao Privacy Office serão disponibilizadas no site da Commcor 

para consulta pública. 

4.1.3. Não obstante a existência e atribuições dadas ao Privacy Office, a Commcor nomeia como 

DPO (Data Protection Officer) a Diretora de Compliance, Amanda Mansur de Paula, para ser 

responsável por garantir e fiscalizar o tratamento adequado dos Dados nos termos do artigo 41 e 

demais artigos da LGPD. 

 

4.2. Regras e Normas Legais: 
4.2.1. Esta Política foi elaborada visando o atender as legislações e normativos vigentes sob ótica 

a Privacidade, a Segurança da Informação, Segurança Cibernética, Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) e similares. 

 

4.3. Coleta de dados: 
4.3.1. Os dados a serem coletados pela Commcor respeitam os requisitos mínimos exigidos em 

legislação e normativos vigentes, que requerem por parte da instituição o reconhecimento e 

identificação de seus clientes e/ou prestadores de serviço. Os dados coletados poderão ser 

recepcionados pela Commcor via: 

4.3.1.1. Fontes terceiras: A Commcor poderá recepcionar dados pessoais correlacionados a clientes 

e/ou prestadores de serviço por meio de terceiros, podendo ou não informá-los. Os dados 

recepcionados sempre serão tratados pela Commcor com toda confidencialidade e serão tratados 

para adequação do atendimento e serviços por nós fornecidos. 

4.3.1.2. Fonte própria: A Commcor poderá recepcionar dados pessoais correlacionados a clientes 

e/ou prestadores de serviço por fonte própria. Os dados recepcionados sempre serão tratados pela 

Commcor com toda confidencialidade e serão tratados para adequação do atendimento e serviços 

por nós fornecidos.  

4.3.1.3. Os dados coletados podem variar de acordo com o tipo de relação que será firmado com a 

Commcor, sendo considerados dados mínimos: (i) dados cadastrais, como nome completo, data de 

nascimento, CPF, RG, endereço residencial/ domiciliar, telefone de contato, endereço de e-mail; (ii) 
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dados financeiros, como agência e conta bancária, valores de aplicações e resgates, transações 

financeiras e (iii) informações relacionadas ao seu perfil de investimentos. 

4.3.1.4. Fonte eletrônica: A Commcor poderá recepcionar dados pessoais correlacionados a 

clientes e/ou prestadores de serviço por fontes eletrônicas, ou seja, via sistemas que disponibilizam 

tais dados, como dispositivo de acesso, navegador, IP (com data e hora), origem do IP e similares. Os 

dados recepcionados sempre serão tratados pela Commcor com toda confidencialidade e serão 

tratados para adequação do atendimento e serviços por nós fornecidos. 

4.3.1.4.1. Através de seus sistemas e canais de comunicação eletrônicos, a Commcor pode armazenar 

e receber automaticamente, através dos “cookies”, informações sobre as atividades executadas pelo 

navegador de Internet utilizado pelo usuário, incluindo, mas não se limitando: 

• Endereço IP; 

• Páginas visitadas; 

• Geolocalização. 

 

Pode-se entender por “cookies” como dados geralmente enviados por sites de Internet para os 

navegadores, com o objetivo de arquivá-los no computador ou device utilizado pelo usuário, 

permitindo a identificação do mesmo em suas visitas aos sites e endereços web. 

 

4.4. Finalidade da coleta de dados: 
4.4.1. Obrigação legal: A Commcor em atendimento a legislações e normativos internos precisará 

coletar os dados mínimos que são requeridos e os utilizará exclusivamente para fins relacionados a 

prestação de serviço como distribuidor de títulos e valores mobiliários ou intermediação de negócios. 

5.  

5.1. Compartilhamento de dados  
5.1.1. Os dados serão compartilhados quando previsto em legislação e/ou normativos vigentes, 

como exemplo ordens judiciais, solicitação de esclarecimentos por órgãos reguladores e similares; 

5.1.2. A Commcor poderá compartilhados dados de seus clientes e prestadores de serviços para 

empresas terceirizadas que forneçam sistemas internos e externos indispensáveis para a condução 

da atividade objeto da Commcor, que seja, a distribuição e intermediação de títulos e valores 

mobiliários e atividades correlacionadas exigidas pela Legislação em Vigor.  

5.1.3. A Commcor garante e garantirá que atua e permanecerá atuando junto com empresas 

terceirizadas que possuam programas de compliance e segurança da informação que atendam às 

exigências previstas na LGPD.  

 

5.2. Permanência da guarda de dados  
5.2.1. Os dados serão mantidos sob guarda pela Commcor: 
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5.2.1.1. Pelo tempo que estiver previsto em legislação, nos termos do artigo 16, Inciso I, da LGPD; 

5.2.1.2. Pelo tempo em que os dados são de uso para atendimento aos serviços prestados;  

5.2.1.3. Até o cliente e/ou prestador de serviço encerrar o vínculo com a Commcor e solicitar a 

exclusão de seus dados desde que respeitando as legislações e normativos vigentes mencionados no 

item 5.2.1.1. acima.  

 

5.3. Segurança da Informação e confidencialidade  
5.3.1. A Commcor respeita, bem como está em linha com todas as regras e responsabilidades de 

confidencialidade dos dados pessoais coletados e que estão sob gestão e guarda da instituição; 

5.3.2. A Commcor possui sistemas e processos para prevenção a ataques e segurança cibernética, 

nos termos dispostos na sua própria Política de Segurança Cibernética; 

 

5.4. Controle de Revisões da Política:  

 

Evento Data de Aprovação Órgão de Aprovação 

1ª Versão: Data de Implementação 18/09/2020 Diretoria 

2ª Versão 31/03/2021 Diretoria 

3ª Versão   

4ª Versão   

5ª Versão   

 


