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E                 sta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) consolida 
os princípios e práticas de proteção e governança de dados pessoais adotados 
pela Previbayer – Sociedade de Previdência Privada (“Previbayer” ou “Entidade”), 

entidade fechada de previdência complementar, em observância à legislação de 
proteção de dados pessoais aplicável, em especial, aos preceitos da Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) e às disposições 
contratuais e práticas relativas ao sigilo e à confidencialidade adotados, inclusive sobre:

• Quais tipos de dados pessoais são tratados;
• Como os dados pessoais são tratados;
• Com quem dados pessoais são compartilhados;
• Quais as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais;
• As medidas de segurança adotadas para proteção dos dados pessoais e 

informações tratados;
• Os direitos dos titulares em relação à proteção de seus dados pessoais e como 

exercê-los.

I – DIRETRIZES

Esta Política demonstra o compromisso da Previbayer em:

• Estar em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais e seguir 
as melhores práticas; 

• Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais;
• Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas 

e boas práticas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais; e
• Promover a transparência sobre a forma pela qual é realizado o tratamento dos 

dados pessoais de seus participantes, assistidos, beneficiários, colaboradores, 
membros dos Conselhos e Diretoria e usuários do site da Previbayer (“Site”). 

II - CONCEITOS

Dados pessoais são quaisquer informações, de qualquer natureza e independentemente 
do suporte (físico ou digital), relativas à pessoa natural identificada ou identificável, 
inclusive dados pessoais de crianças e adolescentes. Considera-se identificável a 
pessoa natural que possa ser identificada, direta ou indiretamente, a partir de uma 
informação em si (nome, endereço, números únicos identificáveis (CPF, RG, CNH), 
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número de telefone, endereços de e-mail) ou partir de uma combinação dessas 
informações com outras razoavelmente disponíveis.

Dados pessoais sensíveis são as informações relativas à 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 e dado genético 
ou biométrico dos titulares dos dados. 

Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais que incluem, mas não 
se limitam 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.

Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Para fins desta 
Política, a Previbayer é controladora dos dados pessoais. Operador é pessoa natural 
ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais 
em nome do controlador.  

Encarregado é pessoa indicada pela Previbayer para atuar como canal de comunicação 
entre a Entidade, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(“ANPD”), órgão integrante da Presidência da República, dotada de autonomia técnica e 
decisória, tem como objetivo zelar pela proteção de dados, fiscalizar e aplicar sanções 
na hipótese de tratamento de dados pessoais realizado em descumprimento à LGPD. 

III- TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Para o desenvolvimento de suas atividades, a Entidade realiza o tratamento de 
dados pessoais e dados pessoais sensíveis de participantes, assistidos, beneficiários, 
potenciais participantes (colaboradores das patrocinadoras aos quais a Entidade é 
obrigada legalmente a oferecer plano de benefícios previdenciários), colaboradores, 
dirigentes, prepostos e representantes dos prestadores de serviços. 

Os tipos de dados pessoais coletados e tratados pela Entidade podem incluir, mas não 
se limitam a:
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(i) Informações de contato, como nome, endereço, número de telefone e e-mail;
(ii) Dados de identificação, incluindo data de nascimento, RG, CPF, número de 
 matrícula da Entidade e das patrocinadoras;
(iii) Informações necessárias para a concessão e manutenção de empréstimos e 
 benefícios, por exemplo: tempo de contribuições, informações sobre salário e 
 dados bancários;
(iv) Informações relacionadas à família, dependentes ou questões pessoais, como 
 estado civil e informações necessárias para alocação de benefícios 
 previdenciários; e
(v) Informações sobre saúde, como moléstias graves para isenção de imposto de 
 renda, ou atestados médicos, no caso dos colaboradores próprios da Entidade.

Estas e demais informações pessoais tratadas pela Entidade são coletadas: (i) de 
forma direta, por meio de formulários, contatos telefônicos, atendimento presencial, 
pelo Site, e-mail, e-mail marketing, SMS, vídeo-chamadas e outras interações diretas 
com o titular de dados; ou (ii) de forma indireta, através das patrocinadoras ou com 
fontes externas legítimas, com devido embasamento legal ou contratual.

IV - FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS 
PESSOAIS 

Todo e qualquer tratamento de dados pessoais no âmbito da Entidade, nos quais 
se incluem os dados pessoais sensíveis, é realizado de acordo com as regras e 
procedimentos estipulados em normas relativas à proteção de dados pessoais, 
pautadas na boa-fé, lealdade, respeito e transparência ao tratamento dos dados 
pessoais.

Neste sentido, para o desenvolvimento de suas atividades, a Entidade, na posição 
de controladora, realiza o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis 
necessários para a satisfação das finalidades, como por exemplo as abaixo descritas:

• Gestão de pessoas e administração geral: contratação e relação com colaboradores, 
recrutamento e seleção, cadastro e manutenção de benefícios aos colaboradores, 
elaboração de crachás para controle de acesso e utilização da impressora, gestão 
documental (arquivo físico e eletrônico), cumprimento de obrigações legais 
trabalhistas e suporte ao jurídico externo;

• Gestão de planos previdenciários e carteira de empréstimos: cadastro de adesão, 
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atualização cadastral, pagamento de benefícios e respectivas obrigações atuariais, 
análise de elegibilidade e execução de institutos, resgate e portabilidade, concessão 
e cobrança de empréstimos, inclusão de beneficiários nos planos previdenciários 
contratados, cumprimento de obrigações legais e regulatórias as quais a Entidade 
está sujeita;

• Gestão financeira e de investimentos: contas a pagar, representação institucional, 
execução de contratos com prestadores de serviços, cumprimento de obrigações 
legais e regulatórias; 

• Governança e Representação institucional: nomeação, eleição, certificação, 
habilitação de dirigentes e conselheiros e representação institucional da Entidade;

• Gestão de infraestrutura e segurança da informação: gestão de banco de dados, 
monitoramento de segurança da informação, rede corporativa, sistemas, bem 
como suporte operacional;

• Comunicação: ações de marketing, comunicação institucional e comunicação 
interna; e

• Relacionamento: relacionamento e atendimento de demandas de participantes  
e assistidos. 

Além destas hipóteses, a Previbayer realiza tratamento de dados pessoais na posição 
de operador e, portanto, agindo em estrita observância às instruções do controlador 
dos dados, conforme impõe a LGPD, para a efetivação dos seguintes processos: 

• Desconto em folha do pagamento de mensalidades referentes à Convênio Médico 
dos aposentados: neste processo, atua como controladora de dados pessoais a 
Bayer S.A.; e 

• Desconto de pensão alimentícia em folha de participantes ativos: neste processo, 
atua como controlador de dados pessoais o respectivo órgão judicial ou parte 
interessada/credora.

V - HIPÓTESES LEGAIS DO TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS

Para cumprimento das finalidades descritas no tópico acima, a Entidade realiza 
tratamento de dados pessoais de participantes, assistidos, beneficiários, colaboradores, 
dirigentes, conselheiros, representantes dos prestadores de serviços, entre outros 
titulares, autorizado pelas seguintes hipóteses legais dispostas na LGPD:
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• Execução dos contratos previdenciários celebrados com e Entidade (cumprimento 
do regulamento dos planos de benefícios previdenciários);

• Cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias;
• Exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, 

nos quais a Entidade seja parte ou intervenha legalmente;
• Atendimento aos legítimos interesses da Entidade, respeitadas as expectativas, 

direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados pessoais, bem como 
observados estritamente os requisitos e as disposições prescritas na legislação 
de proteção de dados pessoais aplicável; e/ou

• Através de consentimento para as finalidades autorizadas expressamente pelos 
titulares de dados pessoais.  

Quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis, como informações relacionadas 
à saúde, a Entidade adota cuidados adicionais. Para além dos casos em que há 
consentimento expresso, específico e destacado pelo titular de dados pessoais, o 
tratamento de dados sensíveis ocorre apenas quando se tornar indispensável para 
cumprimento de obrigação legal, regulatória ou contratual, exercício de direitos em 
processo judicial, administrativo ou arbitral e em estrita observância às disposições da 
LGPD, de modo impedir tratamentos discriminatórios ou restritivos.

Para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, na qualidade de 
beneficiários dos participantes ou dependentes dos colaboradores, a Entidade adota 
os cuidados específicos prescritos pela LGPD, de modo que seja preservado o melhor 
interesse do menor, e que o consentimento, contratação e autorização sejam realizados 
diretamente pelos pais ou responsáveis legais.

VI - COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Previbayer, para melhor fruição dos serviços oferecidos e somente no limite do 
necessário ou adequados à luz da legislação de proteção de dados aplicável, poderá 
compartilhar de dados pessoais com terceiros (patrocinadoras, prestadores de serviços 
e parceiros), com o objetivo de executar o contrato previdenciário celebrado, assegurar 
interesses dos titulares de dados pessoais, cumprimento de obrigações legais e ordens 
judiciais ou para atender solicitações e demandas de autoridades públicas. 

Havendo o compartilhamento de dados pessoais, são adotadas todas as providências 
para a proteção dos dados pessoais, observadas as instruções impostas 
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contratualmente, os preceitos da LGPD e a normativos internos de proteção de dados 
pessoais e segurança da informação, a fim de que haja garantias suficientes de 
execução de medidas técnicas e operacionais adequadas para a segurança e proteção 
dos direitos dos titulares dos dados. 

Especificamente para o compartilhamento de dados pessoais sensíveis, não há o 
compartilhamento ou uso compartilhado destes dados com o objetivo de obtenção 
de vantagem econômica. Tais dados pessoais são compartilhados para permitir a 
adequada execução do contrato previdenciário, defesa em processo judicial ou quando 
consentido pelo titular de forma específica e destacada. 

O compartilhamento de dados pessoais com as patrocinadoras dos planos de benefícios 
previdenciários operados pela Entidade, nesta condição, para fins de cumprimento 
de obrigações legais, regulatórias e contratuais, há transmissão de dados pessoais 
para as áreas técnicas das patrocinadoras para suporte especializado às operações da 
Entidade. 

A Previbayer poderá compartilhar os dados pessoais quando necessário em decorrência 
de obrigação legal, determinação da ANPD ou decisão judicial, sendo certo que 
notificará os titulares sobre a solicitação.  O compartilhamento com as autoridades 
e órgãos reguladores poderá ter como objetivo o auxílio em investigações e medidas 
de prevenção e combate a ilícitos, o exercício regular de direitos da Previbayer ou o 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 

Em todas as previsões, há o comprometimento de revelação somente das informações 
e dados pessoais estritamente necessários, limitando-se ao mínimo exigido.

VII- TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

A gestão de suas atividades e dos planos de benefícios administrados pela Previbayer 
poderá implicar na transferência internacional de dados pessoais sob sua gestão, 
especialmente em caso de ocorrência de participantes, assistidos ou beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, ou de contratação de empresas de tecnologia 
sediadas no exterior para infraestrutura e/ou suporte tecnológico ou uso servidor de 
dados, data center, sistemas ou rede localizado no exterior.
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Nos casos em que tais compartilhamentos ensejem o armazenamento de dados 
pessoais fora do Brasil, serão implementadas as medidas necessárias e adequadas à 
luz da legislação aplicável para proteção dos dados pessoais objeto de transferência 
internacional, em observância ao fiel cumprimento da LGPD.

VIII - DIREITOS DOS TITULARES

Os titulares de dados pessoais que estabeleçam relação com a Previbayer ou seus 
representantes legalmente constituídos, a qualquer tempo, poderão solicitar mediante 
requerimento expresso direcionado à Previbayer, através de seu Encarregado:

(i) a confirmação sobre a existência de tratamento e o acesso, nos termos e 
 condições  legalmente previstos, aos dados pessoais que lhes digam respeito 
 e que sejam objeto de tratamento; 
(ii) a correção ou atualização dos dados pessoais inexatos ou desatualizados; 
(iii) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais, salvo quanto 
 aos dados que sejam indispensáveis à execução das atividades pela Entidade 
 ou ao cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento 
 esteja sujeito; 
(iv) a oposição à utilização dos dados pessoais realizado com fundamento em uma 
 das hipóteses de dispensa de consentimento 
(v) a revogação do consentimento nos casos em que o tratamento estiver fundado 
 apenas no consentimento e o tratamento dos dados pessoais não for 
 indispensável ao cumprimento de obrigações contratuais, legais e regulatórias 
 pela Entidade;  
(vi) a informação sobre as pessoas de direito público ou privado com a qual houve 
 o compartilhamento de dados pessoais;
(vii) a portabilidade dos seus dados pessoais a outro fornecedor de serviços ou 
 produtos, quando couber e somente na forma regulamentada pela ANPD; e 
(viii) a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
 consequências da negativa.  

Para o exercício de algum destes direitos, o requerimento de direitos relativos a dados 
pessoais poderá ser exercido por meio físico ou eletrônico, formulado por meio dos 
canais de relacionamento ou diretamente com o Encarregado, a critério exclusivo do 
titular de dados pessoais.
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Dentro do prazo legal, a Previbayer providenciará o requerido ou, na sua impossibilidade, 
notificará o titular de dados pessoais indicando as razões de fato ou de direito que 
impedem a adoção imediata da providência.

Ainda, se o titular acreditar que alguma finalidade específica de tratamento impacta 
seus direitos de maneira negativa, poderá apresentar à Previbayer uma oposição ao 
tratamento de seus dados pessoais informando a finalidade que entende excessiva. A 
Entidade buscará demonstrar que tem motivos legítimos para realizar o tratamento 
dos dados pessoais, dando ao titular ampla informação sobre as nossas motivações 
para manter o tratamento dos dados pessoais.

O titular possui o direito de entrar em contato e/ou peticionar à ANPD para apresentar 
uma reclamação contra as práticas de proteção de dados pessoais e privacidade da 
Previbayer. Contudo, pede-se ao titular que não hesite em entrar em contato com a 
Previbayer, para exercício de quaisquer direitos listados acima, antes de apresentar 
qualquer reclamação à ANPD. 

Ressalta-se que o participante, assistido ou beneficiário, na qualidade de titular de dados 
pessoais, não poderão solicitar o gerenciamento de dados com o objetivo de exclusão 
de dados pessoais que sejam inerentes ao contrato de previdência complementar, 
nos termos contidos na Lei Complementar 109/2001, sob pena de impossibilitar a 
continuidade da própria relação jurídica estabelecida para com a Entidade.

IX – DEFINIÇÃO DE PERFIS

A Previbayer não realiza o tratamento de dados pessoais de forma automatizada e 
com a finalidade de criação e/ou definição de perfil comercial ou comportamental. 
As definições de perfis de investimento são utilizadas, única e exclusivamente, para a 
alocação dos recursos financeiros do plano de benefícios, sendo realizada mediante 
escolha dos participantes ou beneficiários dos planos de benefícios administrados 
pela Previbayer, cabendo-lhes a gestão e manutenção da opção escolhida.

Poderá a Entidade realizar a classificação dos participantes, assistidos e beneficiários de acordo 
com a sua situação perante os planos de benefícios, e o tratamento direcionado tem por 
objetivo possibilitar o encaminhamento de campanhas, informações e sugestões específicas 
para o melhor atendimento às necessidades de cada participante, assistido ou beneficiário.



10

X- SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A Entidade adota medidas técnicas, operacionais e contratuais necessárias para 
assegurar que o tratamento de dados pessoais seja efetuado em estrita conformidade 
com a legislação de proteção de dados aplicável, e medidas de segurança que buscam 
garantir a proteção aos dados pessoais que lhes são disponibilizados contra a difusão, 
perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como 
qualquer outra forma de tratamento irregular ou em desconformidade com a LGPD.

A Previbayer emprega monitoramento constante de vulnerabilidades, aplica 
treinamentos a todos os seus colaboradores, e mantém políticas e procedimentos 
para evitar a ocorrência de incidentes. 

Na eventualidade de um incidente de segurança, a Previbayer possui medidas para 
assegurar, inclusive contratualmente, a maior diligência de seus colaboradores e 
prestadores de serviços para mitigar os riscos que dele advir, contando inclusive, com 
planos para notificação a ANPD e titulares de dados pessoais atingidos pelo incidente 
de segurança, quando aplicável.   

XI – TÉRMINO DO TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO OU 
CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

A Política da Previbayer se baseia no tratamento dos dados pessoais enquanto 
necessário para as finalidades informadas ao titular dos dados pessoais, bem como 
para o cumprimento adequado das obrigações contratuais, legais e regulatórias às 
quais está sujeita.  

O período de conservação e armazenamento dos dados pessoais poderá variar de 
acordo com o tipo de dado pessoal tratado e com as finalidades para as quais as 
informações são utilizadas, sendo mantidos, em regra, enquanto existir relação 
jurídica entre o titular de dados pessoais e a Entidade, exceto nos casos em que, para 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória, seja necessária a conservação por 
período de tempo superior, findo o qual os dados pessoais serão eliminados. 

Nas hipóteses de eliminação de dados pessoais previstos nesta Política, todo registro 
em meios físicos, eletrônicos ou digitais serão excluídos com segurança e eficiência, em 
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conformidade com os procedimentos definidos pela Previbayer. Poderá eventualmente 
ocorrer a conservação das informações de forma anononimizada para o uso exclusivo 
da Entidade, conforme autorizado pela LGPD.

XII – SITE DA PREVIBAYER

 O Site da Previbayer, disponível em https://www.previbayer.com.br/, é um 
importante canal de informações e de serviços eletrônicos relacionados com a 
participação em planos de previdência complementar oferecidos pela Entidade.   

 Os dados pessoais coletados durante o acesso ao Site serão tratados de acordo 
com as disposições da LGPD e desta Política. Os serviços online disponibilizados pela 
Previbayer estarão automaticamente sujeitos à Política de Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais, vigente à época de sua utilização. 

Os direitos dos usuários do Site, na qualidade de titulares de dados pessoais estão 
expressos nesta Política.  O compartilhamento de dados pessoais, tratados através do 
Site, somente ocorrerá para execução do contrato celebrado com o usuário participante, 
cumprir a legislação que exige a divulgação, para auxílio na prestação dos serviços no 
Site ou proteção da segurança dos usuários. 

Durante a utilização do Site, poderão ser coletados dois tipos de informações: 

• Dados Pessoais informados espontaneamente pelo próprio titular (tais como 
nome, endereço, CPF, RG, telefone, endereços de e-mail, entre outros) para 
viabilizar o “Fale Conosco”; e

• Informações de navegação automáticas, tais como endereço IP (Protocolo da 
Internet), data e hora de acesso, identificadores únicos de aparelhos, característica 
do aparelho utilizado, informações sobre conexão, coletados através de cookies e 
outras tecnologias, conforme expresso nesta Política.

ÁREA DO PARTICIPANTE
Para navegação e utilização geral do Site não é necessário que o usuário se identifique. 
Algumas funcionalidades e serviços do Site não demandam o fornecimento de dados 
pessoais pelo usuário para sua viabilização, como por exemplo, o download de conteúdo 
de diversos materiais informativos.

https://www.previbayer.com.br/


Os participantes, assistidos podem acessar a Área do Participante, que conta 
com instrumentos de controle e acompanhamento dos planos de previdência da 
Previbayer. Para acesso à área restrita é necessário cadastro e autenticação mediante 
login e senha única e pessoal. Durante a utilização da Área do Participante, poderão 
ser colhidos dados pessoais dos participantes e assistidos que viabilizam os serviços 
digitais oferecidos que incluem, por exemplo:

• Dados pessoais cadastrais (tais como, nome, endereço, CPF, RG, CNH, endereço, 
telefone, e-mail, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação, sexo, situação 
profissional, dentre outros); 

• Dados sobre o plano de previdência (tais como, nome do plano de previdência, 
data de admissão, saldo do plano, movimentações, rentabilidade, dentre outros); e

• Informações de navegação automáticas, incluindo número de IP, data e hora 
de conexão à Área do Participante, ID’s ou identificadores únicos de aparelhos, 
característica do aparelho utilizado, informações sobre conexão e estatísticas 
sobre visualização da página, coletados através de cookies e outras tecnologias, 
conforme expresso no item 10 desta Política. 

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS NO SITE DA PREVIBAYER 
As informações e dados pessoais coletados no Site são tratados em obediência aos 
princípios aplicáveis à proteção de dados pessoais e de forma transparente, ética e 
responsável. 

A hipótese legal que autoriza o tratamento dos dados pessoais no Site são, em 
especial, a execução do contrato, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, bem 
como os interesses legítimos da Previbayer. Nos casos necessários, será requerido o 
consentimento do titular para o tratamento de seus dados pessoais. 

As informações e os dados pessoais, fornecidos pelo titular ou colhidos automaticamente 
durante a utilização do Site, somente são utilizados para oferecer, manter, proteger e 
aprimorar as funcionalidades disponibilizadas, como por exemplo:

• Possibilitar o acesso e o uso dos recursos disponibilizado no Site;
• Desenvolver, manter e aperfeiçoar os recursos e funcionalidades do Site;
• Analisar o desempenho do Site e verificar os hábitos de navegação dos usuários;
• Analisar os recursos de segurança do Site, com o desenvolvimento de ferramentas 

antifraude, bem como meios de identificação de uso impróprio ou ilícitos;

12
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• Melhorar as experiências de navegação dos usuários;
• Apurar informações estatísticas; 
• Autenticar o acesso dos usuários à Área do Participante;
• Manter os usuários informados sobre os serviços da Previbayer, alterações nesta 

Política, atualizações ou melhorias no Site; 
• Auxiliar e obter respostas mais céleres e eficientes às dúvidas de usuários e 

atender às solicitações sobre o plano de previdência; e
• Enviar e-mails, notificações ou outros comunicados e anúncios sobre os serviços 

do plano de previdência oferecido pela Previbayer, incluindo boletins informativos, 
mensagens sobre seus recursos, ofertas especiais, promoções e pesquisas.

Os usuários poderão descredenciar o recebimento de comunicados e pesquisas através 
da opção “opt out”, ou “descadastrar”. Comunicados que forem considerados essenciais, 
tais como aqueles sobre o uso da área restrita, não poderão ser desativados pelos 
usuários da Área do Participante.

XIII - COOKIES

Ao acessar os canais digitais da Previbayer, o usuário aceita a utilização cookies de 
acordo com esta Política e com as configurações do seu dispositivo e navegador de 
Internet.

O QUE SÃO COOKIES? 
Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informações que podem 
ser adicionados no navegador de Internet do dispositivo usado para acesso aos sites.  
Estes arquivos armazenam e reconhecem dados do dispositivo e da navegação do 
usuário para, essencialmente, garantir o correto funcionamento e para proporcionar 
uma melhor experiência nos sites, incluindo os canais digitais da Previbayer. 

A tecnologia de cookies não coleta informações que permitem tornar os usuários 
pessoalmente identificáveis, podendo serem usados para identificá-lo como um 
visitante único, mas anônimo a um site. Os cookies também não são utilizados para 
recuperar dados do disco rígido, transmitir vírus ou capturar quaisquer outros dados 
pessoais do usuário. 

Algumas das funções desempenhadas pelos cookies podem ser conseguidas por 
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meio de tecnologias alternativas (pixel tags e web beacons, por exemplo), dependendo 
do tipo de dispositivo usado, das autorizações concedidas pelo usuário através das 
configurações do navegador e dispositivo e das funcionalidades utilizadas em cada 
aplicação. Nesta Política, utilizamos o termo cookies a fim de identificar os cookies e 
todas essas tecnologias alternativas.

QUAL A FUNÇÃO DOS COOKIES? 
Os cookies são utilizados, dentre outras funcionalidades, para possibilitar o acesso do 
usuário ao Site da Previbayer, lembrando suas preferências, escolhas de privacidade 
e consentimento, mantendo-o conectado durante a navegação entre as páginas, 
armazenando sua identificação e senha de forma segura e nos auxiliando na melhora 
do Site através de dados anônimos relacionados com a navegação, bem como ajudando 
na prevenção de eventuais fraudes. 

Por meio de cookies, é possível o armazenamento de informações sobre as atividades 
do navegador, incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades 
(logs), que poderão compreender dados como o endereço IP, as ações efetuadas no 
Site, as páginas acessadas, as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página 
do Site e as informações sobre o dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, 
navegador serão utilizados apenas para as finalidades descritas nesta Política. 

CATEGORIAS DE COOKIES
Os cookies podem coletar dados e ser usados para diferentes finalidades relacionadas 
a funcionalidades do nosso Site e podem ser classificados de diversas formas: 

(i) Quanto à validade:
• De sessão: são temporários e permanecem ativos até que o site ou navegador 

sejam fechados. 
• Permanentes:  permanecem ativos mesmo após o navegador ter sido 

fechado e são removidos automaticamente ou manualmente. 
(ii) Quanto à propriedade:

• Próprios: são de titularidade da Previbayer, que possui total controle sobre 
estes cookies.

• de Terceiros: pertencem e são administrados por empresas terceiras que 
poderão ser utilizados para promover alguma função dentro do Site da 
Previbayer, sendo recomendado consultar as políticas de privacidade destes 
terceiros nos seus sites para informações relativas a sua utilização de cookies. 
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 (iii) Quanto à finalidade:
• Funcionamento: são necessários para o correto acesso e o funcionamento 

das aplicações da Previbayer.
• Autenticação: são necessários para reconhecer o usuário, possibilitando o 

seu acesso, inclusive, a áreas de acesso restrito e para oferecer conteúdo e/
ou serviços da Previbayer ou de seus parceiros estratégicos.

• Segurança: são necessários para auxiliar no monitoramento e detecção 
de atividades não autorizadas, na prevenção a fraudes e na proteção das 
informações dos usuários, da Previbayer e de terceiros.

• Preferências: coletam informações sobre escolhas e preferências dos 
usuários, permitindo-nos recordar o idioma ou outras configurações locais, 
e personalizar o Site de acordo com as mesmas.

• Pesquisa, Análise e Desempenho: para verificar, medir e analisar a audiência, 
o desempenho, a utilização das aplicações pelos usuários no Site da 
Previbayer.

COOKIES ANALÍTICOS
Os cookies analíticos mostram quais são as páginas mais visitadas no Site, registram 
quaisquer dificuldades que os usuários sintam na navegação. Isso possibilita a 
Previbayer ver os padrões globais de uso do site, em vez da utilização de uma única 
pessoa. O Site utiliza o Google Analytics para a coleta e processamento de dados, 
conforme políticas do Google disponíveis em:

• https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/
• https://policies.google.com/privacy
• https://policies.google.com/terms

Estas informações estatísticas são recolhidas e tratadas por Google Analytics com o fim 
de elaborar relatórios para a Previbayer sobre as atividades realizadas no nosso Site. 
A Google completa os dados agregados com dados demográficos e outra informação 
de interesse, para que a Previbayer possa entender melhor os seus usuários.

•  Se não desejar que os seus dados pessoais sejam recolhidos com o Google 
Analytics, o usuário pode optar por instalar o componente adicional do 
navegador para desativação do Google Analytics a partir do seguinte endereço:  
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
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DESATIVAÇÃO E EXCLUSÃO DOS COOKIES
Embora a maioria dos navegadores de Internet esteja inicialmente configurada para 
aceitar cookies automaticamente, muitos também permitem que o usuário altere as 
configurações para bloquear cookies ou para alertá-lo quando os cookies são enviados 
para o dispositivo.

Os cookies e as tecnologias de coleta podem ser desativados ou excluídos pelos 
usuários nas configurações do navegador e nas configurações do sistema operacional 
do dispositivo utilizado para acessar a Internet, com exceção aos cookies de 
funcionamento que, se desativados, não permitirão o uso dos sites. 

Ainda, o usuário, a depender do sistema operacional do dispositivo, poderá autorizar e/
ou cancelar o acesso da Previbayer a determinadas informações. 
Conheça as definições sobre cookies em cada um dos navegadores: 
Internet Explorer / Firefox / Google Chrome / Safari / Opera

Alternativamente, visite www.aboutcookies.org (disponível em língua inglesa), que 
contém informações completas sobre como desativar e excluir os cookies em uma 
ampla gama de navegadores e versões.

XIV – MAIS INFORMAÇÕES

Na ocorrência de dúvidas, preocupações ou reclamações relacionadas a essa Política, 
bem como caso os titulares de dados pessoais desejem exercer seus direitos descritos 
neste documento, a Previbayer se coloca à disposição para esclarecimentos através 
de seu Encarregado.

O Encarregado poderá prestar os esclarecimentos necessários sobre esta Política e 
sua aplicação, casos excepcionais e boas práticas a serem adotadas permanentemente 
por colaboradores, dirigentes, prestadores de serviços e parceiros da Entidade, que 
pode ser contatado pelo seguinte endereço eletrônico:

Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) - Previbayer
Acácio Carmo  |  Rodrigo Brito
Email: contato@previbayer.com.br
Telefone: 0800 818 2020 (de segunda à sexta, das 8 às 17h).

https://privacy.microsoft.com/pt-BR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-no-firefox-parar-rastreamento
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pt-BR
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=pt_BR&locale=en_US
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.aboutcookies.org
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XV – APROVAÇÃO E ALTERAÇÕES 

A presente versão desta Política foi aprovada em 27/05/2021. 

Esta Política pode ser complementada por outros normativos sobre a proteção de 
dados pessoais que possam vir a ser publicados pela Previbayer. A legislação aplicável 
prevalece sobre esta Política, nos casos em que exceder as normas aqui presentes, 
imponha requisitos mais rigorosos ou proporcione um grau maior de proteção. Nos 
casos em que esta Política proporcionar maior grau de proteção compara a legislação 
de proteção de dados aplicável ou proporcionar salvaguardas e direitos adicionais para 
os titulares de dados pessoais, a presente Política será aplicável.

Podemos realizar alterações nesta Política periodicamente. Recomendamos que 
verifique de maneira frequente este documento para que possa se atualizar a respeito 
dos padrões de privacidade e proteção de dados pessoais que vem sendo adotados 
pela Previbayer.



www.previbayer.com.br
Rua Domingos Jorge, 1100 – Socorro

São Paulo - SP - CEP 04779-900

Central de Atendimento Previbayer
(De segunda à sexta das 08 às 17h)

contato@previbayer.com.br | 0800 818 2020

http://www.previbayer.com.br

