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“Como o FI Group é uma companhia multinacional, foi determinado que a nomeação de um DPO 

para o grupo era uma necessidade. Eu fui nomeada em 2019 a fim de garantir que todas as 

unidades locais do FI Group estivessem de acordo com a legislação e rengulamento de proteção de 

dados pessoais. Para atingir este objetivo, eu estou trabalhando na França com um time dedicado, 

Além disso, cada país possui seu próprio Embaixador de Compliance, que é o contato chave e 

deverá adaptar e implementar minhas intruções. Em 2020, minhas competências como uma DPO 

foram certificadas pela AFNOR. Eu verdadeiramente acredito que a transparência é a chave para 

um relação de negócios de sucesso. Portanto, esta política deverá ajudar os futuros cliente a 

entender quais são os padrões básicos que eu espero para cada país. Caso necessário, não hesite 

em me contatar diretamente em: dpo@fi-group.com e eu estarei completamente disposta a 

oferecer todas as respostas que você precisar” 

 

Solenne DESPREZ BRAUN 

FI Group Data Protection Officer, 

AFNOR-Certified 

 

 

Principais alterações da versão anterior 

Versões 
Data de criação 

ou modificação 
Resumo 

V0 20/04/2020 Criação pelo time de DPO 

V1 28/10/2021 
Modificações considerando subcontratações; 

modificações não substanciais e nova marca 

mailto:dpo@fi-group.com


  

 

CONSIDERANDO QUE: 

▪ A Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”) é a legislação 

nacional para a regulamentação de proteção de dados pessoais. Enquanto empresa 

estabelecida no Brasil e visando oferecer bens ou serviços no país, o FI Group poderá tartar 

e coletar dados pessoais em território nacional. Como resultado, este estará condicionado 

com as disposições da LGPD. Enquanto operador de dados pessoais que é parte de um 

grupo internacional que também está estabelecido na União Europeia, a Regulação Geral 

de Proteção de Dados (EU) 2016/679 (“GDPR”) acerca da proteção de indivíduos quando 

do tratamento de dados pessoais também se aplica ao FI Group Brasil. A GDPR somente 

autoriza a transferência internacional de dados pessoais para “Países Terceiros” caso 

referida transferência esteja de acordo com os requisites  estabelecidos no Capítulo 5 da 

GDPR. Na data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, nenhum Acordo de 

Adequação terá sido assinado ainda, isso significa que nenhum dado pessoal poderar fluir 

da União Européia para o Brasil e vice versa. 

▪ F.INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (‘FI Group’ or ‘FI Group 

Brasil’), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.773.581/0001-46, cuja sede se encontra na Avenida 

Paulista nº 568, 7º andar, CEP 01.310-000, São Paulo – SP, representada por Xavier 

Cazabon/Frédéric Bouté na qualidade de representantes legais, é especializada em 

Consultoria Econômica e Financeira em torno da Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e 

Inovação Tecnológica (IT). 

 

AGORA, PORTANTO, em consideração ao mútuo convenio e acordos aqui referidos, os seguintes 

termos deverão ser entendendidos como seguem: 

 

 





  

 

1. INTERPRETAÇÕES PRELIMININARES 

Os títulos e previsões desta Política tem por único objetivo a conveniência e referência em não devem 

ser utilizados como meios de interpretaçao para modificar ou amplicar os termos nela estabelecidos 

ou ainda, modificar ou amplificar qualquer cláusula estabelecida em quaisquer outros acordos, a 

menos que uma divergência  

 

1.1. Acordo de Adequação: Um status concedido pela Comissão da União Européia para países 

fora da Área Econômica Européia (EEA) que garante um nível de proteção de dados 

pessoais em comparação com o garantido pela legislação européia. Quando um país tem 

esse status concedido, informações podem transitar livremente entre o país e a EEA sem o 

requerimento de proteções adicionais. 

 

1.2. Controlador de Dados Pessoais: o cliente, que trata dados pessoais e determinada as 

finalidades e propósitos dos serviços ofertados pelo FI Group. 

 

1.3. Operador de Dados Pessoais: o FI Group, que trata os dados pessoais de acordo com as 

instruções do controlador de dados. 

 

1.4. LGPD: Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”) 

 

1.5. Legislação nacional: legislação aplicável conforme estabelecido no preâmbulo. 

 

1.6. Partes: referência às partes do contrato que inclui o controlador e o operador de dados 

pessoais. Nenhum terceiro no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o FI Group 

e o cliente poderá invocar esta Política de Dados Pessoais, o que significa que esta somente 

poderá ser invocada pelas partes. 

 

1.7. Violação dos Dados Pessoais: uma falha na segurança que resulte em destruição 

acidadental ou ilegal, perda, alteração, divulgação ou acesso aos dados pessoais. 

Incluindo falhas acidentais ou dolosas. 

 

1.8. Política de Dados Pessoais ou “Política”: a presente Política e como o FI Group estará de 

acordo com a LGPD. 

 

1.9. Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, 

conform o art. 5º, I, da LGPD. 

 



 

 

© FI Group 
 

 

 2 

2 

1.10. 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, 

conforme o art. 5º, X, da LGPD. 

 

1.11. Dados 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, conforme art. 5º, II, da LGPD. Por uma questão internas, os dados 

sensíveis não deverão ser coletador, havendo a identificação de dados sensíveis, as 

disposições acerca de dados pessoais dentro do Contrato deverão ser aditadas. 

 

 

1.12. Contrato de Prestação de Serviços (“Contrato”): missão realizada pelo FI Group, enquanto 

parta de uma relação contrato que exige o tratamento de dados pessoais. 

 

1.13. Sub-operador: terceiro nomeada pelo operador de dados pessoais para auxiliar na 

performance do serviço cujo propósito é gerar o tratamento dos dados pessoais do 

controlador, de acordo com as instruções deste. 

 

1.14. País Terceiro: se refere a um país fora da União Européia (“UE”) ou Noruega, Irlanda e  

Liechtenstein, que são os três países pertencentes à Área Econômica Européia (“EEA”). 

 

2. ESCOPO DA POLÍTICA DE DADOS PESSOAIS 

2.1. Ressalvados os casos em que o DPO tiver dados outras instruçoes expressas, a Política de 

Dados Pessoais se aplicará para todos os dados pessoais que serão tratados após a 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços com o FI Group. , the Personal Data Policy 

shall apply for all Personal Data which are processed after the signing of the Service contract 

with FI Group. Através do Apêndice desta Política, o Operador listará todas as informações 

essenciais que o Controlador deva saber acerca do tratamento dos dados pessoais. 

 

Por meio do Apêndice desta Política, o Processador de Dados listou todas as informações 

essenciais que o Controlador de Dados deve saber sobre o processamento de Dados 

Pessoais. 
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3. NATUREZA DO TRATAMENTO 

3.1. O Operador garantirá que as obrigações abaixo sejam devidamente respeitadas: 

• Os dados pessoais somente deverão ser tratados com uma finalidade específica  

mediante legítimo interesse, o qual será considerado como a execução do 

Contrato. 

• Os dados pessoais não serão armazenados por tempo superior ao necessário para 

o cumprimento do Contrato. 

• Os dados pessoa deverão ser armazenados em local Personal Data shall be kept in 

a seguro.  

• Os dados pessoais somente deverão ser compartilhados com colaboradores que 

que verdadeiramente os necessitem para o cumprimento do Contrato. 

3.2. Dados pessoais não serão tratados por sub-operadores sem a autorização expressa do 

controlador de dados. Caso referida autorização seja concedida, o tratamento de dados 

deverá ocorre de acordo com as instruções do Controlador. 

É responsabilidade do Controlador decidir acerca da necessidade de informar os titulares de 

dados acerca da existência do tratamento. O Operador devera estar disponível para auxiliar o 

Controlador na elaboração do texto do informativo. 

 

4. AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. O FI Group irá se abster de reprozir e/ou transferir dados pessoais fora do espoco de 

prestação de serviços sem a prévia e expressa autorização do Controlador. 

4.2. Caso seja necessário o uso de subcontratações o FI Group deverá requerer uma 

autorização expressa do Controlador que, uma vez aceita, o o FI Group deverá garantir 

que o sub-operador se obrigue aos termos dessa Política. 

4.3. Entretanto, à título de exceção, pode ser necessário que o FI Group se utilize de soluções 

externas durante o escopo de serviços, a menos que expressamente recusado pelo 

Controlador. Soluções externas implicam em plataformas de provedores de serviço que 

abrigam dados pessoais, tais como: aplicativos do OFFICE 365 que contém o software do 

OFFICE (por exemplo, Outlook, PowerPoint, etc.) e demais serviços online (por exemplo, One 

Drive, Sharepoint, etc.) gerenciadas pela empresa MICROSOFT, que se qualifica como um 

sub-operador dessas aplicações. O cliente poderá se beneficiar de alternativas com uma 

simples requisição (plataforma de tratamento de dados gerenciadas diretamente pela 

rede do FI Group, etc.). É dever do Controlador informar  acerca das instruções necessárias 

bem como avisar sobre quaisquer proibições quanto ao uso de determinadas ferramentas 

e/ou plataformas, como a utilização e envio de arquivos pelo Teams. Em adição, todas as 
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condições relativas ao compliance podem ser consultadas aqui: 

https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/product-overview. 

4.4. O Controlador se responsabiliza por retornar ao FI Group, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

úteis acerca das supramencionadas autorizações. Em caso de inércia do Controlador, 

todas as condições serão consideradas pelo FI Group como tacitamente aceitas. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO OPERADOR DE DADOS 

5.1. O Operador se obriga a: 

• Implementar medidas de segurança apropriadas. O Operador deverá envidar 

todos os esforços para garantir que a segurança dos dados pessoais estejam de 

acordo com os níveis de segurança disponíveis no mercado. 

• Envidar todos os eforços para reportar ao Controlador os casos de indicidentes de 

segurança envolvendo dados pessoais, após sua averiguação e, caso haja 

necessidade, o titular de dados pessoais em até 48h (quarenta e oito horas). 

• Propor medidas de segurança adequadas a fim de solucionar o incidente de 

segurança ocorrido no prazo mais breve possível considerando a descoberta do 

incidente. 

6. ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO  

6.1. Caso o titular de dados deseje exercer os direitos previsto no art. 18, da LGPD, como o direito 

de acesso, correção, eliminação, portabilidade etc., o Controlador deverá comunicar ao 

FI Group através do seguinte endereço: dpo-latam@fi-group.com. 

6.2. Após a verificação de identidade do titular de dados, o Operador deverá alertar o 

Controlador em tempo razoável e aguardar suas instruções. 

6.3. O Operador não será obrigado a deletar os dados caso os tenha que manter por força de 

obrigação legal.  

7. PRAZO 

7.1. A presente Política de Proteção de Dados vigerá pelo prazo correspondente à execução 

das obrigações previstas no Contrato de Prestação de Serviços, bem como poderá viger 

para além deste, em virtude de obrigações extensivas que devam permanecer, incluindo, 

mas não limitando à limitação de armazenamento. 

 

https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/product-overview
mailto:dpo-latam@fi-group.com
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8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

8.1. À esta Política de Proteção de Dados se submeter e deverá ser interpretada de acordo 

com a legislação e jurisdição do País aonde o Contrato de Prestação de Serviços foi 

assinado. 





  

 

 


