POLÍTICA INTERNA PARA O DESCARTE 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 ao descarte dos 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 o descarte da informação de forma segura, evitando
prejuízo aos clientes e a própria Gestora.

1. REGRAS PARA O DESCARTE ADEQUADO E SEGURO

Todos os dados e informações devem ser eliminados logo após
atingirem sua finalidade, ou deixarem de ser necessários ou
pertinentes para a finalidade proposta, conforme artigo 15, I e
II da Lei 13.709/18.

Entende-se por eliminação, a exclusão do dado ou conjunto de
dados armazenados, em toda a estrutura do banco de dados,
seja físico ou digital.

Os dados pessoais e informações desnecessárias e excessivas
devem ser eliminadas imediatamente após ser constatada sua
desconformidade com as políticas internas da CTM ou com a
Lei 13.709/18.

Em se tratando de eliminação de documentos físicos que
contenham dados pessoais, o colaborador deve garantir que os
dados pessoais fiquem ilegíveis.

2. SOLITAÇÃO

DO

TITULAR

PARA

EXCLUSÃO

DOS

DADOS PESSOAIS

Havendo a solicitação do titular de dados para a exclusão de
seus dados pessoais, a CTM deverá atender à solicitação no
prazo de até 7 (sete) dias úteis.

A CTM não irá atender à solicitação do titular caso seja
necessário manter os dados pessoais para o cumprimento de
obrigação legal ou regulatória, conforme autoriza o artigo 16, I
da Lei 13.709/18, comunicando o titular de tal fato.

3. EXCLUSÃO
DOS
COM PARTILHADOS

DADOS

PESSOAIS

O colaborador da CTM deve informar de imediato via e-mail, a
empresa parceira com a qual fez o uso compartilhado de dados
pessoais, para que repitam idêntico procedimento referente a

eliminação de todos dados pessoais, daquele titular em
específico.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
Este documento é confidencial e restrito a CTM Investimentos,
não podendo ser distribuído ou compartilhado com outras
pessoas ou instituições, sob pena das sanções cabíveis.

