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1.

OBJETIVO

A presente Política Geral de Proteção de Dados (“Política”) se aplica a (i) HSI Administradora e
Participações Ltda. (“HSI Administradora”); (ii) HSI Gestora de Ativos Financeiros Ltda. (“HSI Ativos
Financeiros”); (iii) HSI Gestora de Special Opportunities Ltda. (“HSI Special Opportunities”); (iv) HSI
Gestora de Real Estate Private Equity Ltda. (“HSI Real Estate”); e (v) HSI - Hemisfério Sul
Investimentos Ltda. (“HSI Hemisfério Sul”, e quando em conjunto com a HSI Administradora, HSI
Ativos Financeiros, HSI Special Opportunities e HSI Real Estate designadas “Grupo HSI”).
É prioridade do Grupo HSI proteger, preservar e respeitar os dados, a privacidade e os direitos
de seus clientes, colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços (“Titulares”). A empresa
está atenta e adequada aos conceitos e princípios das normas brasileiras e estrangeiras, que
regulam os direitos à privacidade e proteção de Dados Pessoais.
O Grupo HSI adota, e continuará adotando medidas que assegurem a integridade e segurança
dos Dados Pessoais que trata, e continuamente emprega todos os esforços para adaptar seus
procedimentos internos, processos e produtos de forma que o Tratamento dos Dados Pessoais
dos Titulares seja feito de forma legal e transparente.
Esta Política tem como objetivo atuar como um guia para que todos os colaboradores do Grupo
HSI entendam o escopo e extensão do Tratamento consciente, transparente, lícito e sustentável
de Dados Pessoais, sempre respeitando a privacidade, integridade, finalidade, adequação,
necessidade e segurança no Tratamento dos Dados Pessoais dos Titulares.
O Tratamento de Dados Pessoais realizado pelo Grupo HSI deverá ser pautado e regido pelos
pilares, princípios, regras e padrões fornecidos e determinados por esta Política, pela Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), Marco Civil da Internet (“Marco Civil”) e melhores
práticas globais, desde sua concepção, e durante todo o seu ciclo de vida, até que seja
eliminado.
Esta Política não tem a pretensão de abordar todas as situações que os colaboradores poderão
tratar Dados Pessoais nas suas atividades profissionais diárias. Portanto, ao se deparar com
uma situação que, aparentemente, não se enquadre em alguma regra estabelecida nesta
Política, avalie se realmente a situação não infringe o espírito das regras e princípios
apresentados nesta Política. Se depois dessa avaliação ainda não estiver certo de que o
Tratamento pode ser realizado sem causar problemas para o Grupo HSI, deve encaminhar suas
dúvidas ao seu gestor ou o Encarregado.
O Tratamento de dados é responsabilidade de todos, e o respeito e comprometimento com o
Tratamento de Dados Pessoais é fundamental para que o Grupo HSI alcance suas metas e
objetivos de forma ética e transparente.
O Grupo HSI trata com seriedade o cumprimento das disposições desta Política. Por isso é
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essencial que você a conheça, e a siga rigorosamente. O descumprimento das regras aqui
contidas, bem como de quaisquer normas e procedimentos aplicáveis, poderá afetar a reputação
da Empresa, podendo levar à aplicação de penalidades que incluem multas e, em determinadas
circunstâncias, restrições de atividades envolvendo Tratamento de Dados Pessoais. Qualquer
violação das regras apresentadas nesta Política será tratada com rigor, sujeitando os
colaboradores a medidas disciplinares dispostas na Política de Consequências do Grupo HSI.
2.

ABRANGÊNCIA

Esta Política se aplica a todos os colaboradores do Grupo HSI, que recebam, acessam ou de
outra forma, tratam Dados Pessoais. A observância destas diretrizes é obrigatória e reflete a
Governança Corporativa acerca dos temas da Lei Geral de Proteção de Dados.
3.

DEFINIÇÕES

Para que todos possam atuar ativamente no Tratamento de Dados Pessoais, de forma que
quaisquer procedimentos, ações e padrões do Grupo HSI estejam em conformidade com esta
Política e as legislações de proteção de dados, é essencial o conhecimento e esclarecimento de
conceitos essenciais. Dentro os conceitos, destacam-se:
i)

Dado Pessoal - Dado Pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa física
identificada ou identificável, portanto, todo aquele dado que identifique uma pessoa
física, ou que, através da junção de vários tipos de dados, possa vir a identificar uma
pessoa física.
Ex1: Identificada – CPF, Nome Completo, RG, Número de Conselho de Classe, etc.

Ex2: Identificável – Sei que a pessoa é do sexo feminino, tem entre 30-40, é casada,
mora no bairro de Moema em São Paulo, trabalha na área de marketing do Grupo HSI e
possui veículo automotor. Essa mulher só pode ser Joana, pois é a única pessoa com
essas características dentro da área de marketing do Grupo HSI.
ii) Dado Pessoal Sensível – é uma categoria especial de Dado Pessoal, em virtude de
seu potencial discriminatório. Essa categoria de Dados Pessoais possui regras
especiais de Tratamento.
Ex: São Dados Pessoais sensíveis: Dado 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.
iii) Dado Anonimizado – são aqueles em que o titular não pode ser identificado,
considerando os meios técnicos utilizados no momento do Tratamento. Dados
anonimizados não são considerados Dados Pessoais. É recomendável que, na
medida do tecnicamente possível, todos os Dados Pessoais sejam anonimizado e
criptografados.
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Ex: (i) dados estatísticos (Ex: 25% dos colaboradores do Grupo HSI são homens); e
(ii) dados científicos (Ex: 30% dos brasileiros possuem diabetes).
iv) Tratamento – corresponde a toda atividade realizada com Dados Pessoais, desde a
sua coleta até sua eliminação. Assim, de forma bem genérica, toda atividade realizada
pelo Grupo HSI com Dados Pessoais é considerada como Tratamento.
Ex: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
eliminação, processamento, distribuição, extração, difusão, comunicação, transferência,
armazenamento e arquivamento.
v) Titular – O Titular é a pessoa física a quem os Dados Pessoais que são objeto do
Tratamento se referem. No ambiente do Grupo HSI, os titulares poderão ser os
colaboradores, estagiários e executivos, clientes, terceiros, fornecedores e acionistas.
Fora do ambiente do Grupo HSI esses titulares podem ser os Usuários Finais dos
Produtos do Grupo HSI.
vi) Terceiros – Todos que de alguma forma representam o Grupo HSI no mercado.
Incluindo, mas não se limitando a fornecedores, funcionários terceirizados, Franquias,
Canais, Parcerias e Alianças.
vii) Usuário Final – Pessoa física, consumidor do produto do Grupo HSI no mercado.
viii) Consentimento – O Consentimento consiste na manifestação livre, informada e
inequívoca. Deve estar claro para o titular que ele está ativamente concordando com
o Tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade específica e determinada.
ix) Agentes do Tratamento – Controlador e Operador.
x) Controlador – consiste no agente a quem competem as decisões referentes ao
Tratamento dos Dados Pessoais. São as situações por exemplo em que o Grupo HSI
realiza o Tratamento de Dados Pessoais dos colaboradores para fins de contratação
(RH), pagamentos (Financeiro) e/ou cadastros de acesso, como fotos coletadas para
o acesso de colaboradores no prédio do Grupo HSI. Nestes, as decisões referentes
ao Tratamento de Dados Pessoais competem ao próprio Grupo HSI.
xi) Operador – é o agente que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do
controlador.
xii) Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou ANPD – consiste no órgão da
administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento
da LGPD.
xiii) Encarregado ou Data Protection Officer (DPO) – é a pessoa indicada pelo controlador
para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os Titulares dos Dados
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Pessoais e a ANPD.
xiv)Transferência internacional de Dados Pessoais – consiste na transferência
internacional, interconexão de Dados Pessoais ou Tratamento compartilhado de
bancos de Dados Pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas
competências

4.

PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Todo e qualquer Dado Pessoal, independente da hipótese de Tratamento (seja por Consentimento
ou por determinação legal) deve atender aos princípios de Tratamento. Em especial, a finalidade,
adequação e necessidade devem sempre ser observados.
O Grupo HSI respeita e estabelece os seguintes princípios que devem ser seguidos durante o
Tratamento de Dados Pessoais:
a. Minimização. Todos os processos realizados pelo Grupo HSI devem primar, desde a sua
concepção, pela minimização do Tratamento de Dados Pessoais, visando a anonimização e
criptografia sempre que possível, informando de forma clara e objetiva os princípios, forma e
duração de cada Tratamento, e viabilizando todos os direitos dos Titulares.
b. Finalidade. O Tratamento de dados deve ter um motivo justificado, específico e deve ser informado
ao Titular. Para que o Tratamento seja legítimo, o Grupo HSI deverá informar ao Titular para quais
finalidades específicas será realizado o Tratamento de seus dados e sempre que possível,
minimizar a quantidade de Dados Pessoais a serem tratados, evitando o Tratamento de dados
excessivos, desnecessários ou ilegais.
c. Adequação. A atividade realizada com Dados Pessoais deve ser compatível com a finalidade
informada ao Titular.
d. Necessidade. O Tratamento de Dados Pessoais apenas poderá ser realizado quando realmente
necessário para a realização das finalidades.
e. Livre Acesso. O Titular deverá sempre poder, de forma facilitada e gratuita, consultar o Grupo HSI
a respeito da forma e da duração do Tratamento de seus Dados Pessoais.
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f.

Qualidade dos Dados. Os Dados Pessoais armazenados devem ser mantidos atualizados, claros
e exatos.

g. Transparência. Todas as informações sobre a forma de Tratamento dos Dados Pessoais devem
ser claras, precisas e de fácil acesso. O Titular deve saber quais, e para qual finalidade os Dados
Pessoais são tratados pelo Grupo HSI.
h. Segurança. O Grupo HSI está sempre atento e tomando todas as medidas administrativas e
técnicas de segurança da informação para resguardar os Dados Pessoais que trata. Para maiores
informações, consulte a nossa Política de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais disponível
com o DPO.
i.

Prevenção. Devem ser adotadas medidas de forma a prevenir a ocorrência de danos, tais como
auditorias periódicas, treinamentos etc.

j.

Não Discriminação. Impossibilidade da realização de um Tratamento para fins discriminatórios ou
abusivos. Ex: Realizar senso para dispensa de empregados de determinada religião.

k. Responsabilização e Prestação de Contas. Deve ser demonstrada a adoção de medidas eficazes
e capazes de comprovar a observância e o cumprimento de normas de proteção de Dados Pessoais
e a eficácia dessas medidas, tais como adoção de políticas, realização de treinamentos, criação de
procedimentos internos como procedimentos de retenção de incidentes de segurança de Dados
Pessoais etc. Para mais informações sobre incidentes de segurança, consulte a Política de
Incidentes de Proteção de Dados Pessoais.
5.

HIPÓTESES PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A Lei Geral de Proteção de Dados traz dez hipóteses legais para que o Tratamento de Dados
Pessoais seja lícito, ou seja, ao realizar o Tratamento de Dados Pessoais, deve-se observar se esse
tratamento está dentro das hipóteses legais, se não, o Tratamento não será permitido.
Assim, o Grupo HSI poderá tratar Dados Pessoais nas seguintes hipóteses:
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a. Consentimento. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e

destacada, para finalidades específicas.
b. Cumprimento de Obrigação Legal. Neste caso, o Controlador quando necessitar tratar Dados

Pessoais em virtude de uma obrigação legal ou regulatória não precisará do Consentimento do
Titular.
c. Execução de Políticas Públicas e Estudos por Órgão de Pesquisa. Estas duas hipóteses de
Tratamento são admitidas independentemente do Consentimento para fins considerados de
interesse da administração ou fins de pesquisa.
d. Execução de Contrato/Diligências Pré Contratuais. Neste caso, além de um pedido formulado
pelo Titular dos Dados Pessoais, o Tratamento se dá para assegurar o cumprimento da execução
contratual ou de diligências pré-contratuais.
e. Exercício Regular de Direitos. Para este caso, dispensa-se o Consentimento quando o
Tratamento for necessário para um exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral.
f.

Proteção da Vida do Titular ou de terceiros. Se o Tratamento for indispensável para a proteção
da vida ou da incolumidade física, pode ser realizado sem o Consentimento do Titular.

g. Tutela da Saúde. Se o Tratamento for realizado com a finalidade de promover procedimento por
profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias, um interesse público relevante que deve
ser justificado.
h. Interesses Legítimos do Controlador/Terceiro. Em algumas situações, em caráter de exceção,
o Grupo HSI pode valer-se do interesse legítimo para tratar Dados Pessoais. Situações concretas
em que esta hipótese pode ser utilizada incluem: (i) apoio e promoção de atividades do controlador;
e (ii) proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços
que o beneficiem. Sempre que o Tratamento de um dado se der por interesse legítimo, o
Departamento de Compliance deve ser consultado por meio do e-mail compliance@hsinvest.com
ou outros canais disponibilizados pelo Grupo HSI.
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Em alguns casos, o Grupo HSI enquanto Controlador ou Operador de Dados Pessoais pode vir a
tratar a categoria de Dados Pessoais Sensíveis, tais como dados de saúde ou dados biométricos.
As hipóteses de Tratamento para esta categoria são mais restritas que as estabelecidas para os
Dados Pessoais. O Grupo HSI poderá tratar Dados Pessoais Sensíveis nas seguintes hipóteses:
a. Consentimento. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e
destacada, para finalidades específicas.
b. Cumprimento de Obrigação Legal. Neste caso, o Controlador quando necessitar tratar Dados
Pessoais Sensíveis em virtude de uma obrigação legal ou regulatória não precisará do Consentimento
do Titular. Este tópico existe em virtude de o Tratamento ser considerado necessário para atender o
interesse público.
c. Execução de Políticas Públicas e Estudos por Órgão de Pesquisa. Estas duas hipóteses de
Tratamento são admitidas independentemente do Consentimento para fins considerados de interesse
da administração ou fins de pesquisa.
d. Exercício Regular de Direitos, inclusive em contratos. Para este caso, dispensa-se o
Consentimento quando o Tratamento for necessário para um exercício regular de direitos em
processo judicial, administrativo ou arbitral ou ainda para assegurar o cumprimento da execução
contratual.
e. Proteção da Vida do Titular ou de terceiro. Se o Tratamento for indispensável para a proteção
da vida ou da incolumidade física, pode ser realizado sem o Consentimento do Titular.
f. Tutela da Saúde. Se o Tratamento for realizado com a finalidade de promover procedimento por
profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias, um interesse público relevante que deve
ser justificado.
g. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. os processos de identificação e
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos é permitido independentemente de consentimento,
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais que exijam a proteção dos Dados
Pessoais.
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O Grupo HSI poderá também tratar dados de crianças e adolescentes pela contratação de menores
aprendizes, ou ainda em seus produtos para plataformas educacionais. O Tratamento de Dados
Pessoais de menores é o tipo de Dado Pessoal mais delicado, pois demanda, sempre, o
Consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal do
menor.
A única exceção ao Consentimento é quando o Tratamento for necessário para contatar os pais ou o
responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em
nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem Consentimento específico e em destaque dado
por pelo menos um dos pais ou responsável legal do menor.
6.

DIRETITO DOS TITULARES

O Grupo HSI reconhece e respeita os direitos individuais concedidos aos Titulares dos Dados. Assim,
quando o Grupo HSI tratar Dados Pessoais, todos os produtos, procedimentos e processos do Grupo
HSI deverão garantir os seguintes direitos dos Titulares:
a. Confirmação da existência de Tratamento e Acesso aos Dados Pessoais. O Titular poderá
solicitar que o Grupo HSI declare se trata de seus Dados Pessoais. Este direito tem relação com o
princípio de livre acesso, ou seja, a garantia de que o Titular pode de forma gratuita e facilitada
consultar a respeito da forma e duração do Tratamento de seus Dados Pessoais, bem como da
integralidade de seus Dados Pessoais.
b. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto. O Titular dos Dados
Pessoais pode querer receber os Dados Pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido ao
Grupo HSI para que possa transmiti-los a outro responsável pelo Tratamento sem que o Grupo HSI
possa impedi-lo.
c. Informação das entidades com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados.
O Titular poderá solicitar ao Grupo HSI que forneça as informações relativas ao compartilhamento de
seus Dados Pessoais com entidades terceiras.
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d. Correção de dados incompletos. O Titular poderá solicitar ao Grupo HSI que corrija ou
complemente os seus Dados Pessoais.
e. Informação sobre a possibilidade de não fornecer Consentimento. O Titular tem o direito de
receber a informação a respeito da possibilidade de não fornecer o Consentimento quando for
realizado um Tratamento de Dados Pessoais.
f. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
ilicitamente. Em virtude dos princípios da adequação e necessidade, o Titular poderá solicitar ao
Grupo HSI, a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados ilicitamente.
g. Revogação do Consentimento. O Titular poderá a qualquer momento solicitar a revogação do
Consentimento dado ao Grupo HSI para o Tratamento de seus Dados.
h. Reclamação à Autoridade Nacional. O Titular dos Dados Pessoais poderá realizar uma
reclamação juntamente à ANPD por violações ocasionadas pelo Grupo HSI. Caso você receba
alguma reclamação neste sentido, encaminhe-a diretamente ao seu Gestor ou ao Departamento de
Compliance, por meio do e-mail compliance@hsinvest.com
i. Eliminação dos Dados Pessoais. O Titular poderá solicitar a eliminação de seus Dados Pessoais
que o Grupo HSI Trata. Note que caso a retenção/armazenamento dos Dados Pessoais se dê em
virtude de situações como obrigação legal ou

regulatória, estes

dados

poderão ser

retidos/armazenados independentemente do Consentimento do titular, como uma hipótese
excepcional de Tratamento. Sempre que tiver dúvidas sobre a hipótese de Tratamento ou a
necessidade de realizar a eliminação de Dados Pessoais, consulte seu Gestor ou o Departamento de
Compliance, por meio do e-mail compliance@hsinvest.com.
j. Oposição ao Tratamento, se irregular. O Titular poderá se opor ao Tratamento de seus Dados
Pessoais, se constatado que se trata de um Tratamento irregular. Caso você receba alguma
reclamação neste sentido, encaminhe-a diretamente a seu Gestor ou ao Departamento de
Compliance, por meio do e-mail compliance@hsinvest.com.
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7.

RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

As atividades de Tratamento de Dados Pessoais realizadas pelo Grupo HSI deverão ser compatíveis
com os Princípios de Tratamento e parâmetros informados ao Titular.
O Grupo HSI prima pela minimização dos Dados Pessoais tratados, eliminando Dados Pessoais
desnecessários e inofensivos.
Além disso, os Dados Pessoais não devem ser conservados por mais tempo do que o necessário.
Isto significa que o Grupo HSI definiu e definirá períodos máximos de retenção de Dados Pessoais e
implementará processos para caso necessário proceder com a eliminação de dados desnecessários.
Para maiores informações, consulte a nossa Política de Retenção de Dados Pessoais disponível com
o DPO.
8.

O QUE DEVO FAZER AO ME DEPARAR COM UM DADO PESSOAL?

Durante suas atividades diárias, você e os demais colaboradores poderão tratar Dados Pessoais.
Portanto, ao se deparar com o Tratamento de Dados Pessoais:
(i)

avalie se os princípios de Tratamento de Dados Pessoais primados pelo Grupo HSI foram
seguidos;

(ii)

Se os Direitos dos Titulares estão sendo respeitados; e

(iii)

Se o Tratamento se enquadra em uma das formas de Tratamento previstas nessa Política,
ou ainda que a situação não infringe o espírito das regras e princípios apresentados nesta
Política.
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Se depois dessa avaliação você ainda não estiver certo de que o Tratamento pode ser realizado sem
causar problemas para o Grupo HSI ou para você, fique tranquilo, você pode (e deve) encaminhar
suas dúvidas ao seu gestor.
9.

INCIDENTES DE SEGURANÇA INVOLVENDO DADOS PESSOAIS

O Grupo HSI possui medidas técnicas contra incidentes de segurança. Nenhuma empresa está ilesa
de episódios de vazamento ou qualquer tipo de incidente de informações, no entanto, o Grupo HSI
se compromete a envidar os melhores esforços para evitar esse tipo de incidente.
Para maiores informações, consulte a nossa Política Geral de Gestão de Incidentes disponível com
o DPO.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS
O Grupo HSI, em regra, só transfere Dados Pessoais para outro país que proporcione grau de
proteção de Dados Pessoais igual ou superior ao do Brasil.
Caso o país de destino dos Dados Pessoais possua grau de proteção inferior ao do Brasil, o Grupo
HSI ainda pode transferir Dados Pessoais a esse país, desde que o receptor ofereça e comprove
garantias de que cumpre a LGPD, dentre outras hipóteses.
Exceções e dúvidas devem ser avaliadas caso a caso pelo Departamento de Compliance, por meio
do e-mail compliance@hsinvest.com.
10.

TREINAMENTOS

É prioridade do Grupo HSI atender e respeitar todos os princípios e normas que regulam os direitos
à privacidade e proteção de Dados Pessoais. Por isso, o Grupo HSI se preocupa em assegurar que
colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e até mesmo seus clientes também estejam
em conformidade com tais normas.
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O Grupo HSI frequentemente promove treinamentos em matéria de privacidade e proteção de Dados
Pessoais, de forma a manter os colaboradores e Terceiros atualizados e agindo em conformidade
com as normas aplicáveis.
Procure se informar sobre os próximos treinamentos disponíveis pelo Departamento de Gente e
Gestão e Compliance, por meio dos e-mails gentegestão@hsinvest.com ou
compliance@hsinvest.com.
11.

PENALIDADES

O descumprimento das regras e diretrizes impostas neste documento poderá ser considerado como
falta grave, passível de aplicação de sanções disciplinares baseadas na Política de Consequências
do Grupo HSI.
Qualquer membro do Grupo HSI que tomar ciência de qualquer situação ou prática contrária ao
indicado nesta Política deve imediatamente comunicar o fato ao Departamento de Compliance, por
meio do e-mail compliance@hsinvest.com ou outros canais disponíveis, para a adoção das medidas
cabíveis.
Para obter mais informações a respeito da Política de Consequências do Grupo HSI, acesse o link
ou acesso o nosso canal Compliance no Canal Team HSI.
12.

ENCARREGADO

O Encarregado é a pessoa indicada pelo Grupo HSI para atuar como canal de comunicação entre o
Grupo HSI, os Terceiros, Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD). O Encarregado desempenha um papel relevante nas atividades/operações de
tratamento de Dados Pessoais, garantindo, entre outros aspectos, a conformidade dos tratamentos
de dados com a legislação em vigor, procedendo à verificação do cumprimento desta Política Geral
de Proteção de Dados Pessoais em todo Grupo HSI.
Dentre as atividades desempenhadas pelo Encarregado estão o recebimento de reclamações e
comunicações

dos

Titulares,

solicitações

de

esclarecimento

e

adoção

de

medidas
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corretivas/preventivas; Recebimento de comunicações da ANPD; orientação de funcionários e
contratados da entidade a respeito das práticas a serem adotadas em relação à proteção de Dados
Pessoais; e execução de atribuições determinadas pelo Grupo HSI ou estabelecidas em normas
complementares.
Entre em contato com o Encarregado se:


Você tiver uma pergunta geral sobre como o Grupo HSI protege seus Dados Pessoais.



Você desejar exercer seus direitos em relação aos seus Dados Pessoais.



Você quiser uma cópia da nossa Política de Privacidade de Dados Pessoais.



Você desejar realizar uma reclamação sobre o uso dos seus dados pelo Grupo HSI.

Para maiores informações, direcionamento de dúvidas e envio de sugestões ao Encarregado, por favor
entre em contato por meio do e-mail compliance@hsinvest.com.
Denúncias relacionadas à violação efetiva ou suspeita desta Política ou outras políticas internas e leis
relacionadas à proteção de dados pessoais poderão ser encaminhadas para o Canal de Ética
(https://www.contatoseguro.com.br/HSI), sendo preservado o anonimato se assim preferir o
denunciante.
13.

ALTERAÇÕES À ESTA POLÍTICA

O Grupo HSI reserva-se o direito de, ocasionalmente, proceder modificações ou alterações à presente
Política.
Quando realizarmos alterações materiais à presente Política, faremos uma comunicação visível e
adequada consoante as circunstâncias, por exemplo, apresentando uma comunicação visível por email aos colaboradores.
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