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ANEXO  

 

Do Tratamento de dados pessoais  
 

O BRB – Banco de Brasília S.A e demais empresas do conglomerado, 
tratam dados pessoais de pessoas físicas (como clientes, 

representantes e sócios/acionistas de clientes pessoa jurídica) para 
diversas finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades.  

 

Neste anexo, concentramos as principais informações sobre como 
coletamos e usamos os dados pessoais. Para mais esclarecimentos, 

inclusive sobre os direitos em relação aos dados pessoais (como de 
correção, acesso aos dados e informações sobre o tratamento, 

eliminação, bloqueio, exclusão, oposição e portabilidade de dados 
pessoais), são recomendáveis o contato com o Encarregado de Dados 

pelo canal de atendimento (dpo@brb.com.br) e a consulta à nossa 
Política de Privacidade, disponível em nossos sites e aplicativos. 

  
1. Segurança e Sigilo de Dados: os dados pessoais do CLIENTE são 

protegidos e armazenados pelo BRB, com rígidos padrões técnicos de 
segurança, visando a assegurar o sigilo e a integridade dessas 

informações, observando-se sempre os mais elevados princípios éticos 
e legais. O BRB adota medidas de segurança técnicas e administrativas 

aptas a proteger seus dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.  

 
2. Princípios: as atividades exercidas pelo BRB relativamente ao 

tratamento de dados pessoais observam, além da boa-fé, os princípios 
da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso aos 

titulares, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da 
prevenção, da não discriminação, da responsabilização e da prestação 

de contas.  
 

3. Requisitos para Tratamento: em conformidade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), o BRB realiza o tratamento 

dos dados pessoais do CLIENTE com finalidades específicas, tais como: 
o devido cumprimento das obrigações legais e regulatórias, o exercício 

regular de direitos e a proteção do crédito, bem como, sempre que 

necessário para a execução dos contratos firmados com seus clientes 
ou para atender aos interesses legítimos do BRB, de seus clientes ou 

de terceiros. Para qualquer outra finalidade, que a lei não dispense a 
exigência do consentimento do titular, o tratamento estará 

condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular 
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concordando com o tratamento de seus dados pessoais para aquela 
determinada finalidade.  

 

4. Dados Coletados: os dados pessoais coletados e tratados pelo BRB 
– Banco de Brasília S.A. podem incluir dados sensíveis, como 

biométrico, dados de crianças e adolescentes, dados cadastrais, 
financeiros, transacionais, ou outros dados que podem ser fornecidos 

diretamente pelo CLIENTE, ou obtidos em decorrência da prestação de 
serviços, ou do fornecimento de produtos pelo BRB e seus parceiros, 

bem como, obtidos de outras fontes conforme permitido na legislação 
aplicável, tais como: fontes públicas, empresas do conglomerado BRB, 

outras instituições dos sistema financeiro, parceiros ou fornecedores, 
empresas e órgãos com os quais o conglomerado BRB tenha alguma 

relação contratual ou com os quais o CLIENTE possua vínculo.  
 

5. Finalidades de Uso dos Dados: poderemos usar os dados 
pessoais para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de 

nossas atividades, na forma prevista na Política de Privacidade, como, 

por exemplo: (i) oferta, divulgação, prestação de serviços e 
fornecimento de produtos; (ii) execução de contrato e de etapas 

prévias ao contrato, incluindo a avaliação dos produtos e serviços mais 
adequados ao seu perfil, bem como atividades de crédito, financeiras, 

de investimento, securitárias, previdenciárias, cobrança e demais 
atividades do conglomerado BRB; (iii) cumprimento de obrigações 

legais e regulatórias; (iv) atendimento de requisições de autoridades 
administrativas e judiciais; (v) exercício regular de direitos, inclusive 

em processos administrativos, judiciais e arbitrais; (vi) análise, 
gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de 

crédito, fraude e segurança; (vii) verificação da sua identidade e dados 
pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de autenticação, 

segurança e/ou prevenção à fraude; (viii) verificação, análise e 
tratamento de dados pessoais para fins de avaliação, manutenção e 

aprimoramento dos nossos serviços; (ix) hipóteses de legítimo 

interesse, como desenvolvimento e ofertas de produtos e serviços do 
conglomerado BRB, resguardados os direitos e as liberdades 

fundamentais do titular de dados.  
 

6. Dados Biométricos: poderemos utilizar a digital em produtos e/ou 
serviços das empresas do conglomerado BRB para processos de 

identificação e/ou autenticação em sistemas eletrônicos próprios ou de 
terceiros para fins de segurança e prevenção a fraudes, conforme 

previsão da LGPD.  
 

7. Compartilhamento dos Dados: os dados pessoais poderão ser 
compartilhados para as finalidades previstas neste documento e na  

nossa Política de Privacidade, como por exemplo: entre as empresas 
do conglomerado BRB, com prestadores de serviços e fornecedores 

localizados no Brasil ou no exterior, bureaus de crédito de acordo com 
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as regras aplicáveis à atividade, órgãos reguladores e entidades 
públicas, inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros 

estratégicos para possibilitar a oferta de produtos e serviços. Apenas 

compartilharemos dados na medida necessária, com segurança e de 
acordo com a legislação aplicável.  

 
8. Conservação dos Dados: mesmo após o término deste Contrato, 

os dados pessoais do CLIENTE e outras informações decorrentes deste 
Contrato e do relacionamento com o BRB, poderão ser conservados 

para cumprimento de obrigações legais e regulatórias pelos prazos 
previstos na legislação vigente.  

 
9. O CLIENTE (titular de dados) poderá solicitar ao BRB, a qualquer 

momento, que informe quais os tratamentos realizados e que, sejam 
eliminados os dados pessoais não anonimizados, através de requisição 

ao Encarregado de Proteção de Dados, através do contato 
disponibilizado em detalhes no site da CONTRATADA.  

 

10. Em casos de impossibilidade de atendimento da solicitação, o 
Encarregado de Proteção de Dados informará ao titular, com 

fundamentação dos motivos.  
 

11. A exclusão não ocorrerá caso os dados pessoais em questão sejam 
necessários para: cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 

exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral, auditoria e/ou solicitações de órgãos governamentais. Nesses 

casos, o Titular será informado através de decisão fundamentada.  
 


