
A Gestora CTM Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º16.492.866/0001-
05, com sede da Praça São Paulo da Cruz, n.º 50, conj. 701, Curitiba/PR, em 
parceria com a ESPARTA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 13.392.699/0001-24, com sede na Av. 
República Argentina, n.º 1228, Sala 2705, Água Verde, Curitiba/PR, construiu o 
aplicativo CTM Investimentos como app Comercial.

Esta ferramenta é oferecida gratuitamente pela CTM investimentos e destina-se 
exclusivamente para a consulta da evolução patrimonial da carteira por seus clientes CTM. 
Com o objetivo de reafirmar nosso compromisso com a transparência e a proteção de 
dados pessoais de nossos clientes, esclarecemos por meio desta Política quais são as 
informações coletadas dos usuários ao utilizarem nosso app, bem como quais são seus 
direitos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE



Para melhor compreensão de como tratamos seus dados, separamos os dados 
pessoais por categorias, e finalidades a que se destinam:

DADOS 
PESSOAIS 

PARA LOGIN

Número do CPF ou CNPJ

E-mail

Senha

Os dados acima são necessários para viabilizar o acesso do cliente CTM ao nosso 
app, e oferecer maior segurança.

Nome

CPF

Número de Cotista

DADOS 
IMPORTADOS DA 

E-mail

Gênero

RG

Data de Nascimento

Empresa

Cargo na Empresa

Estado Civil



Após o cliente realizar o Login em nosso app, seus dados pessoais e informações são 
automaticamente importados da plataforma da SOLIDUS (administrador e distribuidor dos 
fundos).

A importação desses dados é necessária para o controle adequado das 
informações, conforme exige o art. 10 da Lei 9.613/98 e art. 3.º, § 1.º da 
Instrução Normativa 301/1999 da CVM, além de oferecer maior segurança ao 
cliente CTM.

DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os dados pessoais de crianças e adolescentes também são importados da 
plataforma SOLIDUS, e somente é possível a visualização dessas 
informações pelos pais ou responsáveis legais que autorizaram o 
investimento em favor do menor.



POR QUANTO TEMPO É ARMAZENADO SEUS DADOS 

COMO GARANTIMOS A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS

Mantemos seus dados pessoais somente pelo período que o cliente CTM 
está utilizando o app. Logo após o cliente realizar seu �Logoff�, todos e 
informações os dados são eliminados.

Ÿ A segurança dos seus dados pessoais é muito importante para nós.
Ÿ Utilizamos medidas técnicas e organizacionais de segurançada informação, com o 

objetivo de manter a integridade, confidencialidade e disponibilidade das suas 
informações.

COMPARTILHAMENDO DOS DADOS/INFORMAÇÃO
Ÿ Não alugamos, vendemos ou transferimos seus dados para terceiros.
Ÿ Nossa parceira ESPARTA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.,não possui acesso aos 

dados pessoais informações dos clientes CTM que utilizam o app.

POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS

COMO GARANTIMOS A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS

Mantemos seus dados pessoais somente pelo período que o cliente CTM 
está utilizando o app. Logo após o cliente realizar seu �Logoff�, todos os 
dados e informações os dados são eliminados.

A segurança dos seus dados pessoais é muito importante para nós.
Utilizamos medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação, com o 
objetivo de manter a integridade, confidencialidade e disponibilidade das suas 
informações.

COMPARTILHAMENDO DOS DADOS/INFORMAÇÃO
Ÿ Não alugamos, vendemos ou transferimos seus dados para terceiros.
Ÿ Nossa parceira ESPARTA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.,não possui acesso aos 

dados pessoais informações dos clientes CTM que utilizam o app.



O Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações correlatas, 
asseguram direitos ao usuário em relação ao tratamento dos seus dados pessoais. 
O usuário poderá a qualquer momento e mediante requisição obter:

Ÿ Confirmação da existência de tratamento;
Ÿ Acesso aos dados;
Ÿ Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Ÿ Anonimização bloqueio eliminação,  ou  de dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com o disposto a Lei Geral de Proteção de Dados;
Ÿ Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 

expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os 
segredos comercial e industrial;

Ÿ Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados;

Ÿ Informação uso das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou  
compartilhado de dados;

Ÿ Informação fornecer consentimento sobre a possibilidade de não  e sobre as 
consequências da negativa;

Ÿ Revogação do consentimento por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os 
tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado.

SEUS DIREITOS



CONTATO

O Encarregado é a pessoa responsável pela condução e orientação da CTM 
Investimentos, à permanente conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados.
Por meio desta Política de Privacidade, objetivamos ser o mais transparente possível 
sobre como realizamos o tratamento dos seus dados pessoais.
Caso tenha ficado com dúvida ou queira exercer algum dos seus direitos, entre em 
contato com nosso Encarregado pelo e-mail dpo@ctminvestiment.com.br
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