AVISO DE PRIVACIDADE
1. INTRODUÇÃO
A RDP Investimentos leva a sério o tema privacidade e preocupa-se com a segurança de dados
pessoais de indivíduos, os quais estabelece relacionamento, quer sejam sócios, clientes, investidores,
colaboradores ou terceiros. Quaisquer dados pessoais tratados, no âmbito de operações geridas ou
intermediadas pela RDP Investimentos, são orientados pelos princípios da ética, transparência e
respeito.
Este Aviso de Privacidade foi elaborado de acordo com a Legislação Brasileira, principalmente em
respeito à Lei Geral de Proteção de Dados – 13.709/2018 e externaliza como acessamos, coletamos,
transferimos, armazenamos, protegemos e excluímos seus dados pessoais.

2. DEFINIÇÕES
As definições abaixo delimitam o escopo de aplicação dos termos no presente Aviso, definições
divergentes devem ser desconsideradas para fins de interpretação desse texto.
A
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ADMINISTRAÇÃO

E

PARTICIPAÇÕES

LTDA

(RDP

Investimentos): é uma pessoa jurídica de direito privado, exclusivamente dedicada à gestão de
recursos de terceiros, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16° Andar, Itaim Bibi - São Paulo SP, CEP: 04.538-132.
DADOS PESSOAIS: A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe que todo e qualquer dado que
identifique uma pessoa ou leve a identificá-la é um “Dado Pessoal”.
TITULARES DE DADOS PESSOAIS: o titular dos dados pessoais é “pessoa natural” a quem se
referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: São considerados dados pessoais sensíveis aqueles que
revelem origem racial, filiação à sindicatos, opinião política ou filosófica, convicção religiosa, dados
referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: é 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.

3. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A RDP Investimentos é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Somente
utilizamos seus dados para as finalidades e bases legais dispostas nesse documento. Lista-se:
DADOS PESSOAIS
TRATADOS

• Nome
• Data de Nascimento
• Filiação
• Endereço Completo
• E-mail
• Telefone
• Naturalidade
• Nacionalidade
• RG
• CPF
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A RDP Investimentos não realiza tratamento de dados pessoais que não estejam elencados nas
finalidades acima destacadas. A relação de dados pessoais representados no quadro acima são os
dados em que a RDP Investimentos trata em suas atividades diárias e rotineiras.
No âmbito das atividades executadas pela RDP Investimentos e nas operações em que tomamos as
decisões sobre os dados pessoais, somos caracterizados como Controladores de dados. No entanto,
também somos operadores quando tratamos dados de outras organizações e Controladores Conjuntos
quando determinamos as finalidades de tratamento em operações conjuntas com organizações
relacionadas ao negócio da RDP Investimentos.
Em todas as posições de tratamento de dados, a RDP Investimentos procura resguardar com medidas
técnicas e organizacionais os interesses de seus respectivos titulares, observando sempre as
legislações vigentes.

processo

Os dados relacionados no quadro acima também se referem á “Política de Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro e Corrupção” da RDP Investimentos. Recomenda-se a leitura da referida Política
em seu inteiro teor para conhecimento sobre as informações processadas com este propósito, as quais
abrangem dados pessoais não descritos no quadro acima. Dados de prestadores de serviços e
colaboradores são coletados no âmbito da Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
Corrupção.

4. DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DADOS SENSÍVEIS
A RDP Investimentos não coleta ou trata dados de crianças e adolescentes, nem mesmo categoria de
dados sensíveis. Não tomamos decisões de forma automatizada para definição de perfis
comportamentais. Também, não tratamos dados pessoais com a finalidade de marketing ou
publicidade.

5. DO ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados coletados e tratados são de propriedade do titular, portanto, a RDP Investimentos entende
que deve empregar todas as ferramentas cabíveis para garantir a efetiva proteção dos dados, não
violando de forma alguma a legislação vigente.
No armazenamento, são empregadas as mais adequadas técnicas para garantir a proteção dessas
informações. Essas medidas incluem controles de acessos na plataforma, criptografia, gerenciamento
de permissões, firewalls, VPNs, entre outros mecanismos e protocolos que propiciem maior controle e
segurança da informação.
6. CONSERVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Mantemos seus dados pessoais apenas durante o período necessário para cada uma das finalidades
descritas ou para satisfazer exigências legais e prazos prescricionais.
Adotamos as medidas técnicas e segurança da informação necessárias para garantir que os dados
pessoais não sejam utilizados indevidamente e para evitar quaisquer riscos de perdas ou vazamentos.
Ainda que adotemos as melhores práticas, sabemos que não é possível eliminar totalmente os riscos.
Por isso, orientamos aos usuários que utilizem meios seguros de acesso e senhas adequadas.
Utilizamos os serviços da empresa líder de mercado em software e para controle gerencial e de risco
de ativos e, para reforçar o nosso compromisso com controles internos.
7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A RDP Investimentos sempre orienta os titulares de dados a fornecerem apenas dados próprios e não
informações de terceiros, a não ser que isto seja feito através de autorização expressa ou por
procuração específica. Dados pessoais não serão transferidos a quaisquer terceiros ou servirão para
finalidades diversas daquelas para as quais foram coletadas e armazenadas, exceto para empresas do
mesmo grupo econômico ou para atendimento de ordem judicial ou extrajudicial de órgãos reguladores
das atividades da RDP Investimentos.
Compartilhamos seus dados pessoais internamente entre nossos departamentos, de forma segregada
e exclusivamente quando necessários, com colaboradores designados para execução de um contrato.
Abaixo um quadro resumo sobre os dados compartilhados:
DADOS PESSOAIS
TRATADOS

• Nome
• Data de Nascimento
• Filiação
• Endereço Completo
• E-mail
• Telefone
• Naturalidade
• Nacionalidade
• RG

SERVIÇOS
PRODUTOS

TITULARES DE DADOS
PESSOAIS

• Gestão de Recursos – Fundos

• Clientes e sócios da RDP
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Sócios pessoas naturais dos

2.

Entidades de regulação:

B3 – Brasil, Bolsa. Balcão.
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

clientes e investidores para

emissores dos ativos investidos.

viabilizar aporte de capital em

•

fundos de investimento.

naturais (avalistas e fiadores) dos

3.

emissores dos ativos investidos.

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

• Gestão

de

Recursos

-

Garantidores pessoas

Financeiro e de Capitais
Autoridades Governamentais:

Atividades de gestora de

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

fundos de investimentos.

4.

• CPF

Prestadores de Serviços:

Assessores legais, tecnologia da informação e quaisquer outros
necessários para viabilizar a prestação de serviços.

• Passaporte
• Dados Bancários
• Informações
Financeiras
(extrato de contas,
declaração de imposto
de Renda, Holerites).

A RDP Investimentos possui um inventário de operações de tratamento de dados pessoais e seus
compartilhamentos com terceiros. Dentro de suas limitações técnicas e operacionais, se compromete
sempre que possível e, mediante esforço razoável, informar aos terceiros com quem realizou o
compartilhamento de dados sobre eventuais correções e eliminações de dados pessoais
compartilhados para que estes apliquem medidas técnicas e organizacionais necessários para sua
proteção.
A RDP Investimentos empreende os melhores esforços para garantir que os terceiros com quem
compartilha dados observem a legislação pertinente. No entanto, recomendamos fortemente que os
titulares se informem sobre as políticas de privacidade e proteção de dados destes terceiros para que
fiquem confortáveis e cientes dos seus termos.

8. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
A RDP Investimentos tem relações com empresas fora do Brasil e, eventualmente, compartilha e
transfere dados pessoais por questões ligadas a obrigações legais e societárias, através do
consentimento específico, livre e inequívoco do titular dos dados.

9. COOKIES E TECNOLOGIAS ANEXAS
A RDP Investimentos não faz uso de Cookies em seu site www.rdpinvestimentos.com.br .

10. DIREITOS DOS USUÁRIOS
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, você, na qualidade de titular de dados pessoais,
poderá a qualquer momento, solicitar acesso aos seus dados, sua correção, limitação do uso,
portabilidade, se opor ao tratamento, exceto nos casos previstos em lei, além da sua exclusão.
Caso

queira

solicitar

uma

das

hipóteses

mencionadas

acima,

envie

um

e-mail

para: dpo@rdpinvestimentos.com.br indicando sua requisição (I) identidade, compartilhando seu nome
completo e endereço de e-mail usado para registrar ou fazer uma compra, uma cópia de seu Registro
de Identidade ou CNH válido para estabelecer sua identidade e (II) o(s) direito)s) que você está
exercendo.
Informamos que o exercício dos seus direitos é gratuito, exceto quando os pedidos são infundados ou
excessivos, caso em que poderá gerar custos de processamento e serão repassados ao requisitante.

11. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Se você tiver alguma dúvida sobre Tratamento de Dados Pessoais, poderá esclarecê-la através do
nosso canal de atendimento através do nosso Encarregado de Proteção de Dados pelo e-mail:
dpo@rdpinvestimentos.com.br .
Você também pode acessar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, através do site
https://www.gov.br/anpd/pt-br para exercer seus direitos.

12. ALTERAÇÕES SOBRE ESTE AVISO DE PRIVACIDADE E COOKIES
Este Aviso de Privacidade pode ser alterado a qualquer momento em decorrência de revisões em
processos internos, alterações legislativas e regulatórias. Caso as alterações afetem as finalidades

para o tratamento, a RDP Investimentos as disponibilizará a você, através dos nossos canais de
atendimento, além de recomendarmos a consulta periódica deste documento.
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