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Esta Política de Privacidade de Dados foi elaborada de acordo com as políticas internas
da WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA., inclusive o Código de Ética e o Manual de
Controles Internos (“Políticas Internas” e “Gestora”, respectivamente), e seguem os
princípios estabelecidos pela Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de
Proteção de Dados”).
O objetivo desta Política é descrever o compromisso da We Capital com a segurança
e privacidade das informações de seus clientes, colabores e prestadores de serviços
coletadas no âmbito de suas atividades.
Principais conceitos abordados no âmbito desta Política de Privacidade de Dados:
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Agentes de Tratamento: o Controlador e o Operador;
ANPD: significa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da
administração pública responsável pelo cumprimento e fiscalização da Lei
Geral de Proteção de Dados no Brasil;
Consentimento: manifestação livre e informada de vontade emitida pelo
Titular de Dados Pessoais em sentido inequívoco de que concorda com o
tratamento desses para uma determinada finalidade;
Controlador: a Gestora;
Dados Pessoais: qualquer informação fornecida ou coletada pela Gestora que
identifique ou possa identificar um indivíduo;
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;
Operador: pessoa natural ou jurídica que faz o tratamento de Dados Pessoais
em nome do Controlador;
Titular: é a pessoa natural proprietária ou emissora dos dados pessoais;
Tratamento: 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.

COLETA DE DADOS E ARMAZENAGEM
Os Dados Pessoais são fornecidos pelo Titular à Gestora para a finalidade de execução
dos serviços contratados, de forma voluntária e por qualquer meio possível de
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transmissão. A coleta e armazenamento dos dados pela Gestora pode ser feita, da
mesma maneira, por qualquer meio legal.
A Gestora armazenará os Dados Pessoais dos Titulares pelo tempo necessário para
cumprimento de suas obrigações contratuais com os Titulares e/ou para o
cumprimento de obrigações regulatórias nacionais e internacionais às quais a Gestora
esteja sujeita a qualquer tempo.
TRATAMENTO DE DADOS
O Tratamento de Dados Pessoais também será realizado pela Gestora com o
consentimento do Titular e apenas para realização dos fins contratuais assumidos com
o Titular e para cumprimento de obrigações regulatórias. No curso da atividade de
gestão de recursos, o compartilhamento dos Dados Pessoais estritamente necessários
com terceiros pode ser realizado.
Especificamente em relação a Colaboradores e prestadores de serviços da Gestora,
haverá Tratamento de seus Dados Pessoais para fins trabalhistas e previdenciários.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Os Dados Pessoais armazenados pela Gestora podem ser compartilhados com
terceiros, no Brasil e no exterior, apenas nos limites descritos acima – caso a Gestora
encontre necessidade de compartilhar informações além do necessário para o escopo
de suas atividades, deverá obter autorização expressa do Titular.
A Gestora pode ser obrigada, no curso de suas atividades, a divulgar informações
pessoais em virtude de lei, processos legais, litígios ou solicitações de autoridades
públicas, sem que seja necessária a obtenção de autorização do Titular. Tais
divulgações serão realizadas, contudo, nos estritos limites da ordem recebida e de
acordo com os princípios estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados.
DIREITOS DO TITULAR
O Titular pode solicitar à Gestora, a qualquer momento, em relação a seus Dados
Pessoais: (i) acesso, (ii) correção, (iii) suspender o consentimento de Tratamento, (iv)
exclusão ou anonimização, (v) portabilidade e (vi) informações sobre entidades com
as quais foram compartilhados.
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As ações acima que visem revogar o consentimento para Tratamento dos Dados
Pessoais podem inviabilizar a continuidade de prestação de serviços estabelecidos
contratualmente com a Gestora.
Não obstante o término da atividade de Tratamento de Dados, a Gestora reterá Dados
Pessoais por até 5 (cinco) anos ou por prazo maior, caso exigido por regulamentação
específica aplicável à atividade.
REVISÃO
Esta Política de Privacidade de Dados será revisada periodicamente pela Gestora, sem
que haja redução nos direitos conferidos ao Titular de Dados Pessoais.
***
Controle de Atualizações
1ª. Versão
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