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Política de Privacidade para Representantes de Clientes da Barclays 
 

Atualizada em 10/08/2020 
 
A Barclays Brasil Assessoria Financeira Ltda. está comprometida com a conscientização dos 
representantes legais, sócios ou quaisquer outros titulares que possam a vir ter contato com a 
Barclays em nome de um cliente pessoa jurídica (“Titular dos Dados” ou simplesmente “Titular” 
ou “você”) em relação à proteção de seus dados pessoais. Por isso, apresentamos nossa política 
de privacidade (“Política de Privacidade”), com o objeto de fornecer informações claras e precisas 
aos Titulares acerca da coleta, utilização, armazenamento e outros tipos de tratamento de dados 
pessoais realizados pela Barclays no contexto de sua relação com o cliente pessoa jurídica. 
 
O presente documento visa apresentar, de forma objetiva, as características e hipóteses de 
tratamento de seus dados pessoais.  
 
Dados pessoais que tratamos 
 
Enquanto permitido pelas leis aplicáveis, podemos coletar e tratar os seguintes tipos de dados 
pessoais sobre você. 
 

• Informações Cadastrais. A Barclays poderá tratar os seus dados de qualificação 
pessoal para formalização do contrato da pessoa jurídica com a Barclays, quando você for 
um representante com poderes de assinar em nome da pessoa jurídica. Neste caso, a 
Barclays tratará (i) nome; (ii) endereço; (iii) estado civil; (iv) profissão; (v) número de 
documento de identificação; e (vi) nacionalidade. 

 
• Informações Complementares. Além dos dados mencionados acima, a Barclays 

poderá tratar outros dados para fins da análise de know your client, conforme a legislação 
aplicável e as políticas internas da Barclays. Assim, a Barclays poderá tratar ainda (i) 
passaporte; (ii) número da carteira de motorista; (iii) cópia de uma conta de consumo 
(por exemplo, conta de luz); (iv) se você é uma pessoa politicamente exposta. 

 
• Informações de Contato. A Barclays poderá tratar os seguintes dados para contato 

com o Titular: (i) número do telefone; (ii) número do celular; (iii) endereço de e-mail. 
 

A Barclays poderá coletar essas informações diretamente com você, por meio de perfis 
publicamente disponíveis e/ou por terceiros. 
 
Com quem compartilhamos seus dados pessoais? 
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A Barclays poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros ou parceiros de negócios. O 
compartilhamento ocorre com base nos seguintes critérios e finalidades:  

 
• Prestadores de serviço de tecnologia. Podemos compartilhar seus dados pessoais 

com prestadores de serviços contratados pela Barclays para fins de fornecimento de 
software e outros serviços de tecnologia da informação. 
 

• Plataformas de consulta. Podemos compartilhar e receber informações de terceiros 
que prestam serviços de consulta de dados para fins da análise de know your client. A 
Barclays somente tratará os dados pessoais necessários para a realização de tal análise, 
com base na legislação aplicável e em suas políticas internas. 
 

• Requisição de autoridade competente. A Barclays poderá compartilhar seus dados 
pessoais com terceiros, incluindo órgãos governamentais, com o propósito de responder 
a investigações, medidas judiciais e processos judiciais, bem como investigar, impedir ou 
adotar medidas acerca de atividades ilegais, suspeitas de fraude ou situações que 
envolvam ameaças em potencial à segurança física de qualquer pessoa ou se exigido pela 
legislação. 
 

• Novos Negócios. Caso a Barclays esteja envolvida em fusão, aquisição ou venda de 
todos ou parte de ativos, seus dados pessoais poderão ser compartilhados com o 
adquirente. Em circunstâncias nas quais a identidade do controlador de seus dados 
pessoais for alterada como resultado de qualquer transação, você será notificado de 
quaisquer escolhas que possa ter acerca de seus dados pessoais. 

 
Transferências internacionais de seus dados pessoais  
 
A Barclays poderá transferir alguns de seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados 
no exterior, incluindo prestadores de serviços em nuvem. Além disso, a Barclays poderá 
compartilhar suas informações com outras empresas do seu grupo econômico para fins de gestão 
interna e aprovações. 
 
Quando seus dados pessoais forem transferidos para fora do Brasil pela Barclays, a Barclays 
adotará medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais em 
conformidade com os requisitos da legislação aplicável, incluindo celebração de contratos 
apropriados de transferência de dados pessoais. 
 
Por quanto tempo vamos reter seus dados pessoais? 
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A Barclays armazena e mantem suas informações (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término 
do tratamento de seus dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo 
necessário a preservar o interesse ou obrigações da Barclays, como, por exemplo, prazos 
prescricionais aplicáveis ou cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 
 
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá quando for verificado qualquer das situações 
a seguir: 

 
• A finalidade pela qual os dados foram coletados foi alcançada. 

 
• Os dados pessoais coletados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da 

finalidade específica almejada. 
 

• Manifestação do Titular para hipóteses em que a Barclays recebeu o consentimento para 
determinado tratamento de dados pessoais. 
 

• Determinação legal ou regulatória. 
 
Nos casos de término de tratamento de dados pessoais indicados acima, ressalvadas as hipóteses 
estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais 
serão devidamente eliminados. 
 
Seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre você  
 
Você terá determinados direitos em relação aos seus dados pessoais, que incluem, mas não se 
limitam a: 
 

• Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais. Caso o Titular não 
tenha certeza se a Barclays trata os seus dados pessoais ou não, você poderá solicitar a 
confirmação da existência de tratamento, nos termos da legislação aplicável. 
 

• Acesso aos dados pessoais. O Titular pode requisitar acesso aos dados pessoais 
coletados e que estejam sendo tratados pela Barclays. 
 

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O Titular poderá, a 
qualquer momento, solicitar a alteração dos seus dados pessoais que estiverem 
incompletos, inexatos ou desatualizados. 

 
• Informações sobre uso compartilhado de dados. As informações sobre o 

compartilhamento de dados pessoais encontram-se nesta Política de Privacidade. A 
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Barclays coloca-se à disposição do Titular para a hipótese de esclarecimentos 
complementares. 

 
• Revisão de decisão automatizada. O Titular poderá solicitar a revisão de decisões 

tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que 
afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. 

 
• Eliminação, oposição, anonimização ou bloqueio dos dados pessoais. Nos casos 

em que o Titular não concorde com o tratamento e entenda que a Barclays pode estar 
tratando alguns dados que não são necessários ou que de outra forma não atendam aos 
requisitos da legislação aplicável, o Titular terá o direito de se opor ao tratamento ou 
solicitar a anonimização, eliminação ou bloqueio dos seus dados pessoais, a menos que a 
Barclays possa demonstrar motivos legítimos para o tratamento. O Titular poderá solicitar 
também a eliminação de dados pessoais que tenham sido coletados pela Barclays a partir 
do consentimento do Titular, a qualquer momento, mediante manifestação gratuita e 
facilitada. A eliminação dos dados pessoais somente poderá ser completa para dados 
pessoais que não sejam necessários para a Barclays cumprir com obrigações legais, 
contratuais, para proteção de seu legítimo interesse e nas demais hipóteses admitidas 
legalmente. 

 
• Revogação do consentimento. O Titular poderá revogar o consentimento que tenha 

dado à Barclays para tratamento dos seus dados pessoais para certas finalidades, a 
qualquer momento, mediante manifestação gratuita e facilitada. Importante informar que 
os tratamentos realizados anteriormente à revogação do consentimento são ratificados e 
que o pedido de revogação não implicará a eliminação dos dados pessoais anteriormente 
tratados e que sejam mantidos pela Barclays com base em outros fundamentos legais. 

 
Você poderá exercer tais direitos ou sanar dúvidas sobre a Política de Privacidade mediante 
contato por meio do e-mail brazildp@barclays.com.  
 
Proteção de dados pessoais 
 
A Barclays utiliza medidas técnicas organizacionais apropriadas para proteger seus dados pessoais 
contra o tratamento desautorizado ou ilegal, bem como contra perda acidental, destruição ou 
danos. Seus dados pessoais são armazenados de forma segura em equipamentos protegidos, 
sendo que um número limitado de pessoas terá acesso aos equipamentos e apenas indivíduos 
com motivos legítimos terão acesso a seus dados pessoais.  
 
Alterações desta Política de Privacidade 

mailto:brazildp@barclays.com
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A Barclays reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade, a qualquer momento. Em 
caso de alterações relevantes na Política de Privacidade, o Titular será devidamente comunicado. 
 
Identificação do Controlador e do Encarregado 
 
A Barclays Brasil Assessoria Financeira Ltda. é a controladora dos seus dados pessoais. Você 
poderá entrar em contato com o Encarregado pelo e-mail brazildp@barclays.com.  
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