POLÍTICA INTERNA PARA COLETA DE DADOS
Em atenção a Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), e com a finalidade de proteger os direitos fundamentais
de liberdade, intimidade, privacidade e livre desenvolvimento
da pessoa natural, a CTM Investimentos Ltda. cria esta política
interna referente à coleta de dados pessoais.

As regras descritas nesta política aplicam-se a toda equipe da
CTM Investimentos, incluindo Sócios, Analistas, Funcionários,
e Estagiários, que devem ler e seguir as regras aqui dispostas.

O usuário deve conhecer as regras estabelecidas nesta política
para utilização da informação de forma segura, evitando
prejuízos aos clientes e a própria Gestora.

1. DIRETRIZES PARA A COLETA ADEQUADA DE DADOS
PESSOAIS

Os dados pessoais coletados pela CTM possuem finalidades
legítimas e específicas, previamente informadas aos titulares
de dados, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma
incompatível com as finalidades pré-estabelecidas.

Somente os dados pessoais necessários para a operação
informada ao titular devem ser coletados, sendo proibida a
coleta de dados desnecessários, inúteis, e/ou incompatíveis
com o tratamento à ser realizado.

Os colaboradores da CTM devem coletar o mínimo possível de
dados pessoais de clientes, limitando-se aos dados essenciais
e compatíveis com a operação a ser realizada.

A CTM zela pela qualidade dos dados pessoais, dessa forma,
os colaboradores da CTM devem garantir a exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados coletados.

2. CANAIS PARA A COLETA DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais são coletados por canais específicos, que
variam de acordo com a finalidade de cada tratamento:

Dados de clientes

Dados de colaboradores

Exceto pelos mencionados acima, a CTM não realiza a coleta
de dados pessoais de clientes ou colaboradores por outros
canais.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

A CTM não realiza, em hipótese alguma, qualquer operação que
esteja em desacordo com a Legislação.

Durante a coleta dos dados, caso os dados venham ser
compartilhados com alguma empresa parceira, a CTM tem a
obrigação de informar o titular sobre o compartilhamento dos
dados

pessoais,

e

a

finalidade/necessidade

do

compartilhamento.

Este documento é confidencial e restrito a CTM Investimentos,
não podendo ser distribuído ou compartilhado com outras
pessoas ou instituições, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis.

