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1. OBJETIVO

1.1. Esta Política de Uso de Computadores e de Proteção de Dados (“Política”) da Phoenix 
Tower Participações S.A. (“Phoenix”) reflete as regras, os princípios e os valores que 
devem orientar as atitudes, os comportamentos e a tomada de decisões de todos os 
Colaboradores, fazendo com que nossas ações sejam exemplo de boas práticas e de 
respeito à legislação de proteção de dados pessoais e outras informações 
confidenciais.

1.2. Nesse sentido, a Política tem como objetivo incorporar às práticas internas da Phoenix 
a proteção da privacidade, dos segredos industriais e da intimidade, bem como a 
conscientização e permanente atualização de seus Colaboradores e de Terceiros,
nos termos da legislação brasileira aplicável, incluindo, mas não se limitando a, o 
Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, conforme 
o caso, além das melhores práticas adotadas em normas internacionais, como o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em vigor na União Europeia.
Assim, a presente Política deve ser lida e interpretada em conjunto com o Código de 
Ética e Conduta da Phoenix e deve ser utilizada como mecanismo de consulta em 
caso de dúvida a respeito de condutas comerciais e contatos com seus concorrentes, 
Terceiros e Autoridades Governamentais.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

2.1. Esta Política se aplica à Phoenix, bem como às suas subsidiárias, afiliadas, 
coligadas, investidas, que já existam e/ou porventura venham a existir ou pertencer 
a esta. 

2.2. A Política abrange todos os Colaboradores e Terceiros prestadores de serviços, 
constituindo compromisso individual e coletivo de todos estes, de maneira que
cada um deles a cumpra, promovendo seu integral cumprimento em todas as 
ações da Phoenix e nas suas relações com todas as partes interessadas.

2.3. Os Colaboradores da Phoenix tomarão conhecimento formal desta Política, que 
será amplamente divulgada, por meio impresso e eletrônico. O descumprimento 
das regras, dos princípios e dos compromissos expressos nesta Política poderá 
implicar na adoção de medidas disciplinares, segundo as normas da Phoenix. A 
Phoenix revisará periodicamente esta Política, com transparência e participação 
das partes interessadas.

3. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

3.1. Para os propósitos desta Política, os termos listados abaixo têm os seguintes 
significados, e podem ser utilizados independentemente de gênero ou quantidade, 
conforme o caso:
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Autoridade Governamental1: todo órgão, departamento ou entidade da 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica 
incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio 
ou da receita anual; bem como os órgãos, as entidades estatais ou as 
representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como órgãos, entidades e 
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país 
estrangeiro ou organizações públicas internacionais, inclusive fundos soberanos 
ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano. 

Colaborador: todos os membros dos Conselhos de Administração, dos Conselhos 
Fiscais, das Diretorias Executivas, bem como os ocupantes de funções gerenciais, 
empregados e estagiários da Phoenix.

Dado: Qualquer tipo de dado ou informação, inclusive Dados Pessoais, Dados 
Anonimizados, Dados Sensíveis e Informação Confidencial.

Dados Anonimizados: Dados Pessoais relativos a um titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
na ocasião de seu tratamento.

Dado Pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável, inclusive de Colaboradores e Terceiros.

Dado Sensível: Dados Pessoais sobre a origem racial ou étnica, as convicções 
religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou a organizações de caráter 
religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados 
genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural.

Encarregado de Dados: função desempenhada por Vice-Presidente General 
Counsel, seguindo as diretrizes do Conselho de Administração da Phoenix, que 
atua como canal de comunicação entre a Phoenix, os titulares de Dados Pessoais 
e as Autoridades Governamentais competentes.

Encarregado Técnico: pessoa natural, indicada pela Phoenix, que, atuando em 
conjunto com a área de Tecnologia da Informação e seguindo as diretrizes da Alta 
Administração da Phoenix e do Encarregado de Dados, é responsável pela
fiscalização do cumprimento das determinações aqui presentes, pelo 
monitoramento de dados, pela avaliação de vulnerabilidade internas e externas,
pelo desenvolvimento de planos de resposta à violação de dados, pelo treinamento 
e conscientização de Colaboradores e Terceiros, pela supervisão de todo o 
processo técnico de Processamento de Dados, dentre outras que sejam 
recomendadas para a proteção do ambiente e da confidencialidade dos dados, e 
por auxiliar o Encarregado de Dados com os aspectos técnicos de suas funções.

                                                           
1 Exemplos: Ministérios, Secretaria, Agências Reguladoras, Empresas como SABESP, CEDAE, SANASA, Banco do 
Brasil, BNDES, Autorizadas, Permissionárias ou Concessionárias de Serviços Públicos, organizações internacionais, 
como Banco Mundial, FMI, Organização das Nações Unidas, entre outros. 
 

 

 
 

Informação Confidencial: informações e documentos de pessoas jurídicas
obtidos pela Phoenix mediante relação contratual, incluindo aqueles que possam 
ser utilizados no comércio ou na indústria, como contratos, planos de negócio, 
bancos de dados ou comunicações físicas e eletrônicas, exceto informações 
públicas, ou que não sejam consideradas confidenciais conforme os termos do 
contrato entre as partes. Além disso, informações e documentos da Phoenix que, 
por sua natureza, não sejam destinadas à divulgação geral, ou que estejam 
claramente marcadas como confidenciais, como contratos, planos de negócio e 
informações contábeis.

Operador de Dados: a pessoa natural ou jurídica que realiza o Processamento de 
Dados em nome da Phoenix.

Recursos de Computação e Comunicação: computadores, sistemas de 
comunicação (incluindo telefone fixo e celular, e-mail, conferência de vídeo, 
mensagens instantâneas e acesso à internet, incluindo acesso remoto) e 
tecnologia (incluindo hardware, software e outros sistemas de informação) que são 
de propriedade da Phoenix ou simplesmente providos por esta para o uso de seus 
Colaboradores e, eventualmente, Terceiros.

Tecnologia da Informação: a equipe de Colaboradores da Phoenix responsável 
pelo gerenciamento dos Recursos de Computação e Comunicação.

Terceiro: toda pessoa física ou jurídica que não fizer parte do quadro de 
funcionários na qualidade de Colaborador ou não fizer parte do grupo empresarial 
da Phoenix, mas que seja contratada para auxiliar no desempenho das atividades 
da Phoenix, tais como parceiros, representantes, fornecedores, consultores, 
prestadores de serviços em geral, subcontratados, organizações da sociedade civil 
(ONGs), entre outros.

Processamento: toda operação realizada com Dados, como as que se referem à
coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à 
reprodução, à transmissão, à distribuição, ao processamento, ao arquivamento, ao 
armazenamento, à eliminação, à avaliação ou ao controle da informação, à
modificação, à comunicação, à transferência, à difusão ou à extração.

Violação de Dados: qualquer incidente, independentemente da natureza ou 
causa, que conduz à ou possibilita a destruição acidental ou ilegal, perda, 
alteração, divulgação não autorizada ou acesso a Dados ou Informações 
Confidenciais transmitidos, armazenados ou tratados de outro modo.

4. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO

4.1. A violação de quaisquer determinações descritas nesta Política poderá acarretar 
em ações disciplinares descritas nas demais normas e políticas da Phoenix, bem 
como em sanções nos termos da legislação vigente. Para a aplicação de quaisquer 
ações disciplinares e/ou sanções, a Phoenix levará em conta a gravidade da 
violação, o dano e/ou o prejuízo efetivamente causado, e o grau de culpa ou má-
fé do Colaborador responsável.
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4.2. As instâncias responsáveis pelo processamento de denúncias de transgressões a 
esta Política preservarão o anonimato do denunciante, de modo a evitar retaliações 
contra o mesmo e lhe darão conhecimento das medidas adotadas.

4.3. É direito do Colaborador ter sua identidade preservada quando da realização de 
qualquer denúncia e/ou realizar denúncias de forma anônima. Entretanto, se fizer 
a denúncia de forma anônima, deverá fornecer o maior número de detalhes 
possível, incluindo cópia de todos os documentos que possam ser pertinentes ao 
assunto. 

4.4. É terminantemente proibido qualquer tipo de represália, ameaças ou revanches 
contra qualquer Colaborador que, de boa-fé, esteja ou tenha auxiliado de qualquer 
forma o processo de averiguação de possível violação a esta Política.

4.5. As denúncias devem ser encaminhadas para o Encarregado de Dados e pelo 
Encarregado Técnico, por meio do Canal de Proteção de Dados Digitais –
dataprotect.line@phoenixtower.com.br, ou por meio de carta dirigida diretamente 
para o Encarregado de Dados.

4.6. Quando uma denúncia envolver quaisquer fatos que ameacem a integridade, a 
segurança e/ou a confidencialidade dos Dados ou qualquer Recurso de 
Computação e Comunicação, incluindo, mas não se limitando, aos casos de
suspeita de acesso não autorizado a qualquer Recurso de Computação e 
Comunicação, o Colaborador denunciante deverá, além de encaminhar a denúncia 
na forma descrita no item 4.5 acima, também informar imediatamente o ocorrido 
para a área de Tecnologia da Informação e ao Encarregado Técnico. Isso inclui, 
por exemplo, caso haja suspeita de acesso não autorizado a qualquer Recurso de 
Computação e Comunicação.

5. REGRAS GERAIS

5.1. Esta Política deve ser lida, anuída e recebida por todos os Colaboradores, no 
momento de sua contratação, e por quaisquer Terceiros, antes da prestação de 
qualquer serviço. 

5.1.1.O profissional responsável por garantir essa leitura deverá, em todas essas 
situações, receber e arquivar de maneira organizada um recibo que garanta que 
o Colaborador ou Terceiro estão cientes de todos os termos desta Política.

5.2. Quaisquer contratos com Terceiros deverão conter cláusula contratual específica 
na qual o Terceiro se compromete a tomar conhecimento e respeitar esta Política, 
e assume a responsabilidade de que qualquer subcontratado faça o mesmo.

5.3. Todos os contratos com clientes da Phoenix deverão conter, dentro dos limites 
negociais impostos a cada caso, uma cláusula na qual o cliente concorda com o 

 

 
 

uso de seus Dados, incluindo eventuais Dados Pessoais, para as finalidades 
internas da Phoenix, como gerenciamento, contato e organização, e isente a 
Phoenix de qualquer responsabilidade em caso de quaisquer incidentes 
envolvendo os Dados Pessoais em razão de atos causados por culpa dos clientes.

5.4. Uma versão atualizada desta Política estará na intranet da Phoenix e quaisquer 
alterações substanciais a ela serão comunicadas por qualquer meio disponível.

6. REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE OS RECURSOS DE COMPUTAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

6.1. Os Recursos de Computação e Comunicação são destinados para fins 
estritamente profissionais e ligados às atividades de seus Colaboradores e dos 
Terceiros que eventualmente os utilizarem. Qualquer Colaborador ou Terceiro que 
utilizar os Recursos de Computação e Comunicação declara que entende a 
natureza profissional destes recursos, e os utilizará apenas para cumprimento de 
suas funções e obrigações para com a Phoenix. 

6.2. Mensagens, Dados, arquivos e outros materiais que estão presentes ou estiveram 
presentes nos Recursos de Computação e Comunicação são de propriedade da 
Phoenix, independentemente de o usuário ter tido a intenção de fazer uso pessoal 
destes recursos. Isso inclui material criado, transmitido ou recebido por sistemas 
baseados na internet, que são acessados por meio de Recursos de Computação 
e Comunicação. 

6.2.1.Caso o usuário não deseje que algum material possa ser acessado pela Phoenix,
os Recursos de Computação e Comunicação não devem ser utilizados para 
criar, transmitir, receber ou armazenar tal material. 

6.2.2.O uso dos Recursos de Computação e Comunicação é periódica e 
intermitentemente monitorado em busca de atividade fora do usual ou por meios 
ou usos que violem esta Política ou quaisquer outras normas da Phoenix. 
Considerando isso, os usuários devem saber que quaisquer de suas 
comunicações que sejam feitas por meio dos Recursos de Computação e 
Comunicação podem ser vistas por outros Colaboradores, independentemente 
de sua natureza.

6.3. A Phoenix tem o direito de navegar, abrir, rever, monitorar, salvar, gravar, usar ou 
disponibilizar qualquer documento, mensagem de voz, e-mail, mensagem de texto 
ou arquivo de qualquer formato que tenha sido criado, armazenado, transmitido ou 
recebido por seus Colaboradores ou por Terceiros enquanto utilizavam os 
Recursos de Computação e Comunicação, podendo, inclusive, realizar o 
Processamento de tais informações e compartilhá-las com terceiros, nos termos
desta Política.
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6.4. Quaisquer Terceiros que precisarem utilizar os Recursos de Computação e 
Comunicação deverão ter apenas o acesso necessário a estes para que possam
desempenhar as suas atividades. O acesso de Dados a Terceiros deverá ser 
concedido apenas durante o período estritamente necessário e enquanto esse 
Terceiro mantiver relação contratual e/ou comercial vigente, válida e eficaz com a 
Phoenix.

6.5. O uso dos Recursos de Computação e Comunicação em desacordo com esta 
Política poderá levar a sanções disciplinares nos termos do Procedimento de 
Execução estabelecido nesta Política, bem como nas demais políticas vigentes da 
Phoenix, podendo causar a resilição de contratos de trabalho e/ou de prestação 
de serviços, quando apropriado, de acordo com a legislação e com as 
determinações contratuais, conforme já expresso na cláusula 4.1 desta Política.

7. OBRIGAÇÕES QUANTO AO USO DOS RECURSOS DE COMPUTAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

7.1. O uso dos Recursos de Computação e Comunicação deverá sempre ser feito de 
acordo com a orientação da área de Tecnologia da Informação, incluindo, mas não 
se limitando, à instalação de software – que deverá ser realizada somente com a 
autorização da área de Tecnologia da Informação, cuidados com os equipamentos, 
acesso remoto e configuração de e-mail em dispositivos móveis.

7.2. Os Colaboradores são responsáveis por preservar qualquer Informação 
Confidencial mantida nos Recursos de Computação e Comunicação, seguindo as 
obrigações contidas nesta Política. Caso haja dúvida se um documento ou 
informação consiste em Informação Confidencial, este deve ser tratado como se o 
fosse. Sempre que possível, os Colaboradores devem indicar no nome de um 
documento a sua confidencialidade ou proteger os documentos por senha. A 
tentativa indevida de acessar um documento com senha é conduta estritamente 
proibida e poderá implicar nas aplicações das sanções legais e contratuais 
aplicáveis, nos termos do Procedimento de Execução estabelecido nesta Política 
e nas demais políticas e normas da Phoenix.

7.3. Os Colaboradores e/ou os Terceiros, quando aplicável, devem tomar cuidados 
especiais para que aplicativos ou ferramentas que realizem uploads “para a 
nuvem” ou para outros dispositivos não sejam utilizados de maneira a criar 
vulnerabilidades para Informações Confidenciais, incluindo, mas não limitados a
sites de conversão de formatos de arquivo. Caso haja algum receio sobre a 
possibilidade de documentos ou afins presentes em Recursos de Computação e 
Comunicação terem sido vazados, o Colaborador e/ou o Terceiro deverá informar 
imediatamente ao departamento de Tecnologia da Informação e seu gestor.

7.4. Na hipótese de o Colaborador ser afastado ou desligado da Phoenix por qualquer 
motivo, ou no evento de um contrato com Terceiro se encerrar, nenhum Recurso 
de Computação e Comunicação poderá ser acessado e/ou levado, de maneira que

 

 
 

qualquer documento ou informação que deles tenha sido acessado e/ou retirado 
deverá ser devolvido à Phoenix e deletado na presença de representante, para 
tanto autorizado, da Phoenix.

7.5. Os Colaboradores e os Terceiros que utilizarem os Recursos de Computação e 
Comunicação deverão zelar pela segurança dos recursos e das informações 
presentes nos sistemas da Phoenix, inclusive mudando suas senhas 
periodicamente e realizando log off dos sistemas sempre que não os estiverem 
utilizando.

7.5.1.Quaisquer senhas ou certificados digitais utilizados para acessar os Recursos 
de Computação e Comunicação são de responsabilidade exclusiva de seus 
titulares. 

7.5.2.Caso haja qualquer suspeita de perda de dispositivos móveis ou de que alguém 
possa ter acesso indevido por falta de cuidado em relação a estas senhas e 
certificados digitais, a área de Tecnologia da Informação deve ser imediatamente 
comunicada.

7.6. Os Colaboradores e os eventuais Terceiros que vierem a usar os Recursos de 
Computação e Comunicação deverão zelar pela sua integridade e utilizá-los com 
todo o cuidado e diligência, obedecendo sempre a quaisquer instruções da área 
de Tecnologia da Informação.

7.7. Para a realização de comunicações e demais tarefas relativas às suas funções na 
Phoenix, os Colaboradores deverão utilizar unicamente os Recursos de 
Computação e Comunicação, incluindo as contas de e-mail corporativas, ficando 
proibido o uso de ferramentas de natureza pessoal para comunicação, em nome 
da Phoenix, com Terceiros, incluindo, mas não se limitando, aos aplicativos de 
comunicação não aprovados pela área de Tecnologia da Informação. É 
expressamente proibida a utilização de quaisquer ferramentas não incluídas nos 
Recursos de Computação e Comunicação para o compartilhamento de Dados, 
inclusive, mas não limitado ao envio de fotos de documentos ou propostas entre 
Colaboradores e Terceiros.

7.8. A área de Tecnologia da Informação tomará todas as providências cabíveis para 
implementar esta Política e manter a segurança dos Recursos de Computação e 
Comunicação, incluindo:
• Separação de mensagens de e-mail entre “interno” e “externo”;
• Bloqueio das portas USB de quaisquer computadores e notebooks

corporativos;
• Implementação de disclaimer na assinatura automática de e-mail dos 

Colaboradores destacando a natureza confidencial da comunicação; e
• Bloqueio da instalação de qualquer software executável sem autorização

prévia da área de Tecnologia da Informação.



10 11

 

 
 

8. LIMITAÇÕES AOS USOS DOS RECURSOS DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

8.1. Os seguintes usos dos Recursos de Computação e Comunicação são estritamente 
proibidos:

a. Revelar ou publicar qualquer Informação Confidencial da Phoenix ou de 
Terceiros por meio dos Recursos de Computação e Comunicação.

b. Procurar, visualizar ou salvar documentos, Dados (incluindo Dados 
Pessoais), mensagens de voz ou de texto ou e-mails que não sejam 
seus, nos Recursos de Computação e Comunicação, sem um objetivo 
legítimo de acordo com seu escopo de trabalho.

c. Copiar, em aparelhos de uso pessoal, documentos, dados, mensagens 
de voz ou de texto ou e-mails acessados por meio dos Recursos de 
Computação e Comunicação.

d. Enviar ou encaminhar e-mails ou documentos que possam constituir 
Informações Confidenciais para seu e-mail pessoal, ou usar e-mail
pessoal para comunicações profissionais relacionadas a esses tipos de 
documento.

e. Enviar, encaminhar ou tomar providências para receber qualquer 
mensagem de conteúdo racista, violento, discriminatório, abusivo,
pornográfico, obsceno ou ilegal, ou que contenha linguagem ou imagem 
ofensiva, ou, ainda, que tenham sido usadas com a intenção de 
intimidar qualquer pessoa ou criar um ambiente de trabalho opressivo.

f. Baixar qualquer programa não aprovado previamente ou em desacordo 
com as orientações do departamento de Tecnologia da Informação da 
Phoenix.

g. Copiar ou reproduzir material protegido por direito de propriedade 
intelectual, inclusive direito autoral ou marcário, sem autorização.

h. Apresentar opiniões pessoais, convicções políticas, filosóficas ou 
religiosas, sem conexão com as atividades do Colaborador ou Terceiro 
na Phoenix, em qualquer contexto que faça parecer que tais opiniões 
são da Phoenix. 

i. Enviar ou encaminhar qualquer tipo de spam, vírus, malware, phishing
ou qualquer outro tipo de código que possa explorar ou criar 
vulnerabilidades nos Recursos de Computação e Comunicação.

 

 
 

9. REGRAS GERAIS SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS

9.1. Esta Política fará parte integral de qualquer contrato com Terceiros que envolva 
Dados e deverá ser rubricada em cada página quando da assinatura do contrato,
que deverá conter determinação específica e obrigando o Terceiro a respeitar 
todas suas determinações. Nenhum contrato envolvendo Dados poderá ser 
celebrado com Terceiros que não se comprometam a seguir esta Política.

9.2. Os contratos com Terceiros deverão garantir que, ao final do contrato e término da 
relação entre as partes, os Terceiros deverão devolver ou destruir todos os Dados 
que houverem recebido em decorrência do contrato, e, conforme o caso, garantir 
que subcontratados que tenham recebido os Dados com a autorização expressa 
da Phoenix façam o mesmo.

9.3. Ainda, os contratos com Terceiros deverão garantir que estes não coletarão ou, de 
qualquer forma, processarão Dados em nome da Phoenix, exceto quando 
expressamente autorizados pela Phoenix.

9.4. Os Operadores de Dados nunca poderão acessar, visualizar, utilizar, ou de 
qualquer maneira realizar qualquer Processamento de Dados que não sejam 
absolutamente necessários para alguma tarefa, atendimento ou consecução de 
contrato da Phoenix. Ademais, sempre que o Operador de Dados for um Terceiro, 
este deverá ter o seu acesso aos Dados coletados ou armazenados pela Phoenix 
reduzido ao mínimo necessário para que possa cumprir suas obrigações 
contratuais com a Phoenix. 

9.5. Os Colaboradores e Terceiros que não tiverem como parte de suas funções 
aquelas conexas ao Processamento de Dados não deverão, sob nenhuma 
hipótese, acessar, visualizar, utilizar, ou de qualquer maneira fazer qualquer 
Processamento de Dados, exceto quando estritamente necessário devido a 
alguma tarefa de manutenção ou monitoramento, casos nos quais apenas o 
acesso e a visualização a estes Dados serão permitidos.

9.6. Seguindo as regras referentes aos Recursos de Computação e Comunicação, os 
Operadores de Dados não deverão, sob hipótese alguma, copiar Dados para 
dispositivos de uso pessoal, nem enviar ou encaminhar Dados ou e-mails contendo 
algum tipo de Dado para qualquer pessoa que não tenha sido prévia e 
expressamente autorizada pela Phoenix para receber tais Dados. Da mesma 
maneira, os Operadores de Dados não deverão, sob hipótese alguma, enviar ou 
encaminhar Dados ou e-mails contendo algum tipo de Dado para seus e-mails
pessoais, ou utilizar e-mails pessoais para enviar informações desta natureza.
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10. REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

10.1. A Phoenix é uma empresa comprometida com a preservação da intimidade, 
privacidade e imagem da pessoa humana. Dessa forma, todos os Terceiros e 
Colaboradores devem tomar todos os cuidados previstos nesta Política ou ditados 
pelas melhores práticas de mercado quando coletarem, usarem, visualizarem, 
tratarem, transferirem, anonimizarem ou de qualquer forma realizarem o 
Processamento de Dados Pessoais. Sempre que possível, tendo em vista a 
finalidade do Processamento, os Dados Pessoais deverão ser convertidos em 
Dados Anonimizados pelos Operadores de Dados, com expressa autorização da
Phoenix.

10.2. A Phoenix nomeará um Colaborador ou um Terceiro como Encarregado de Dados
e um como Encarregado Técnico, que terão as atribuições definidas nesta Política.

10.3. A Phoenix pode, eventualmente, transferir ou compartilhar Dados Pessoais com 
terceiros. Ademais, pode também transferir ou compartilhar Dados Pessoais com 
empresas do mesmo grupo empresarial da Phoenix. Em ambas as situações, 
Dados Pessoais podem ser transferidos tanto para dentro quanto para fora do 
Brasil. Toda a coleta de Dados Pessoais deve informar os titulares de Dados 
Pessoais destas possibilidades e das finalidades para os quais os Dados Pessoais 
serão transferidos.

10.3.1. Os Colaboradores e os Terceiros entendem e consentem, ao assinarem o 
termo de recebimento desta Política, que a Phoenix poderá coletar, utilizar, 
processar, armazenar e transferir para terceiros, dentro e fora do país, seus 
Dados Pessoais, apenas na medida em que seja estritamente necessário para 
o gerenciamento de Colaboradores e Terceiros e para a consecução dos 
contratos com Terceiros e dos contratos de trabalho com os Colaboradores. Para 
os fins desta Política, não serão transferidos Dados Pessoais que não sejam 
necessários para o gerenciamento de Colaboradores e Terceiros e para a 
consecução dos contratos com a Phoenix.

10.3.2. Como consequência desta transferência, os Terceiros que podem ter acesso a 
essas informações são, incluindo, mas não se limitando a, gerenciadores de 
bancos de dados, empresas que controlam softwares acessados pela Phoenix 
na modalidade “Software como um serviço” (Saas), empresas responsáveis por 
auditorias e/ou Autoridades Governamentais que solicitem ou que necessitem 
receber tais informações, nos termos da lei.  

10.4. A Phoenix deverá manter todos os Dados alocados de maneira segura e com 
acesso restrito, de acordo com suas necessidades gerenciais. Ademais, manterá 
back-up dos dados, cabendo as decisões negociais acerca deste back-up a seu 
exclusivo critério.

10.5. A Phoenix deverá, também, manter um canal adequado para que os titulares dos 
Dados Pessoais possam requerer informações sobre o Processamento de seus 

 

 
 

Dados Pessoais, além de poderem também atualizar informações e retificá-las 
quando necessário.

10.5.1. Os titulares também poderão solicitar cancelamento ou transferência de seus 
Dados Pessoais, e essa solicitação será avaliada pelo Encarregado de Dados,
com o auxílio do Encarregado Técnico, considerando a legislação aplicável e a 
possibilidade técnica de cumprimento da solicitação. 

10.6. A coleta de Dados Pessoais deverá sempre se dar apenas na medida necessária 
para a consecução de contratos e para a preservação de relações comerciais e 
trabalhistas, e deverá respeitar as regras impostas pela gerência da Phoenix. 
Qualquer Dado Pessoal desnecessário para as finalidades da coleta deverá ser 
deletado ou destruído. Qualquer Dado Pessoal que não for mais necessário (seja 
pelo fim de um contrato ou por sua obsolescência) também deverá ser destruído, 
exceto quando houver obrigação de guarda do Dado por algum tempo, de acordo 
com a legislação aplicável.

10.7. Qualquer coleta de Dados Pessoais deverá ser precedida pela obtenção de 
consentimento. A Phoenix e seus Operadores de Dados deverão garantir que o 
consentimento possa ser demonstrado a qualquer momento. Todos os contratos 
ou procedimentos que resultem em qualquer coleta de Dados Pessoais pela 
Phoenix deverão incluir cláusula obtendo o consentimento para Processamento 
dos Dados Pessoais com o objetivo de corretamente cumprir o contrato.

10.8. A não ser que estritamente necessário, por exemplo, para a realização de 
contribuição sindical em nome dos Colaboradores conforme a legislação aplicável, 
a Phoenix não irá coletar qualquer tipo de Dado Sensível. Quaisquer Dados 
Pessoais coletados que possam ser considerados Dados Sensíveis deverão ser 
acessados ou tratados apenas sob estrita observação e orientação do 
Encarregado Técnico.

10.9. A Phoenix deve garantir que, em caso de países cuja legislação sobre a proteção 
de Dados Pessoais seja menos rigorosa do que a presente na legislação brasileira 
e nesta Política, aquele que receber os Dados Pessoais se comprometa a cumprir, 
ao menos, as obrigações presentes nesta Política e na legislação brasileira.

10.10. O Encarregado Técnico será responsável por elaborar, manter atualizado e enviar 
ao Encarregado de Dados um relatório descrevendo os Dados armazenados pela 
Phoenix e qualquer Processamento de Dados, incluindo suas finalidades e bases. 

10.11. O Processamento de Dados Pessoais em desacordo com esta Política poderá 
levar a sanções disciplinares nos termos do Procedimento de Execução 
estabelecido nesta Política e nas demais políticas da Phoenix, podendo causar a 
rescisão ou resilição de contratos de trabalho ou de prestação de serviços, quando 
apropriado de acordo com a lei e com as disposições contratuais.
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11. REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

11.1. As Informações Confidenciais devem ser tratadas de maneira a preservar sua 
confidencialidade, visto que se tratam de informações valiosas e que podem gerar 
problemas sérios para a Phoenix, seus Colaboradores e/ou Terceiros, caso sejam 
utilizadas de forma incorreta ou divulgadas sem autorização.

11.2. Os Colaboradores e Terceiros se comprometem a proteger a integridade e a 
inviolabilidade das Informações Confidenciais às quais tiverem acesso em razão 
da sua relação com a Phoenix, mesmo após o fim desta relação.

11.3. Sem prejuízo das outras condutas vedadas nesta Política, é estritamente proibido 
a qualquer Colaborador ou Terceiro, que preste serviços para a Phoenix:

a. Divulgar, explorar ou utilizar Informação Confidencial em desacordo 
com esta Política, ou sem a expressa autorização para tanto.

a. Acessar, de qualquer maneira indevida, Informação Confidencial de 
Terceiro à qual a Phoenix não pode ter acesso.

11.4. Os Colaboradores e Terceiros que não necessitarem, como parte de suas funções, 
acesso a Informações Confidenciais não deverão, sob nenhuma hipótese, acessar, 
visualizar, divulgar ou de qualquer maneira utilizar as Informações Confidenciais.

12. PROCEDIMENTO NO CASO DE VIOLAÇÃO DE DADOS

12.1. Qualquer Violação de Dados ou possibilidade de Violação de Dados deverá ser 
urgente e imediatamente informada à área de Tecnologia da Informação, e ao 
Encarregado Técnico, por meio do e-mail dataprotect.line@phoenixtower.com.br,
o qual ficará responsável por proceder à análise inicial e à adoção das medidas de 
prevenção e correção imediatas, necessárias para preservação da segurança de 
dados e informações.

12.2. Ato contínuo à adoção das medidas emergenciais para prevenção e correção, o 
Encarregado Técnico elaborará um relatório de ocorrência, detalhando os fatos e 
as medidas protetivas e corretivas adotadas em caráter emergencial. Este relatório
será entregue ao Encarregado de Dados para que esse instaure o procedimento 
interno de investigação para identificação de potenciais violações às regras de 
segurança da informação, bem como seja avaliada a eficácia das medidas 
adotadas em caráter emergencial e sejam adotadas as providências necessárias 
junto aos órgãos internos e externos, conforme item 12.4.

12.3. Os Terceiros que eventualmente armazenarem ou processarem Dados em nome 
da Phoenix deverão, em caso de Violação de Dados ou de possibilidade de 
Violação de Dados, notificar imediatamente a Phoenix, identificando os Dados que 
foram ou possam ter sido comprometidos, e seguindo as orientações da Phoenix 
acerca dos procedimentos a serem tomados. 

 

 
 

12.4. No caso de Violação de Dados que envolva Dados Pessoais, o Encarregado de 
Dados deverá, com o auxílio do Encarregado Técnico, avaliar a necessidade de
notificação da violação de Dados Pessoais às Autoridades Governamentais 
competentes, caso existam, conforme o caso. Em sua determinação sobre 
comunicar ou não a Violação de Dados Pessoais às Autoridades Governamentais, 
o Encarregado de Dados deverá levar em conta a existência de Autoridade 
aplicável considerando a natureza e a origem dos Dados em questão e a 
possibilidade de que a violação de Dados Pessoais cause danos ou riscos para os 
direitos e as liberdades de indivíduos. 

12.5. A notificação mencionada na cláusula 11.3 acima deverá conter:

b. A natureza da Violação de Dados, incluindo, se possível, os tipos e a
quantidade de dados violados, bem como o tipo e o número de titulares 
de Dados Pessoais violados.

c. Informações de contato para que o Encarregado de Dados e o 
Encarregado Técnico sejam contatados para prestar esclarecimentos.

d. Descrição de possíveis consequências da Violação de Dados.

e. Descrição das medidas tomadas, em andamento ou propostas, para 
que Phoenix lide com a Violação de Dados, incluindo medidas para 
mitigar possíveis efeitos adversos. 

12.6. Será de responsabilidade do Encarregado de Dados manter registro com 
informações de quaisquer Violações de Dados Pessoais, incluindo os seus efeitos 
e as ações tomadas pela Phoenix em relação a elas. Tal registro deverá estar 
sempre disponível para verificação por Autoridades Governamentais, nos termos 
da legislação.

12.7. No caso de Violação de Dados que envolva Informações Confidenciais, a Phoenix 
deverá tomar as providências adequadas ao caso, quando cabível e conforme a 
orientação do Encarregado de Dados, para garantir o sigilo das Informações 
Confidenciais. O Encarregado de Dados deverá, com o auxílio do Encarregado 
Técnico, avaliar as providências cabíveis considerando a natureza da informação, 
da violação, as determinações contratuais aplicáveis, e as possibilidades técnicas 
disponíveis para solução ou amenização da situação.

13. VIGÊNCIA

13.1. Esta Política entra em vigor a partir da data de sua publicação e continuará válida 
até que haja sua revogação ou inclusão de novas determinações.
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