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01. OBJETIVO: 

 
Esta Política tem a finalidade de demonstrar o compromisso da Bahia AM Renda Variável 

Ltda. e Bahia AM Renda Fixa Ltda. – aqui denominadas “Gestoras” – com a privacidade  e proteção 

dos Seus Dados e de descrever as principais regras sobre o Tratamento dos seus Dados, incluindo 

Dados Pessoais, no âmbito dos serviços que prestamos por meio dos nossos ambientes físicos ou 

virtuais, a exemplo do site www.bahiaasset.com.br/ (“Nossos Ambientes”). 

No âmbito dos nossos serviços e para acessar e utilizar Nossos Ambientes, Você declara 

que fez a leitura completa e atenta desta Política, estando plenamente ciente e conferindo, 

assim, a sua livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados, incluindo a coleta 

dos Dados aqui mencionados, bem como a utilização para os fins abaixo especificados. 

 

02. PRINCÍPIOS BASILARES: 

 
As Gestoras orientaram-se, amplamente, pelos princípios constantes da legislação 

aplicável na elaboração desta Política, dos quais: 

 
■ Finalidade: realização do tratamento dos dados para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, quando o Consentimento se fizer 

aplicável. 

■ Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas à Você 

e em conformidade com o contexto do tratamento. 

■ Necessidade: a limitação do tratamento que respeita o mínimo necessário para a 

realização de nossas finalidades de forma proporcional e não excessiva. 

■ Livre acesso: a Você é garantida a consulta facilitada sobre a forma e duração do 

tratamento, bem como sobre a integralidade dos dados fornecidos. 

■ Qualidade dos dados: a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, 

conforme a necessidade e para o cumprimento das finalidades do tratamento dos 

Dados Pessoais 

■ Transparência: Você contará com informações claras, precisas e de fácil acesso 

sobre a realização do tratamento, observados os segredos comerciais. 

■ Prevenção: adotamos medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do 

tratamento dos Dados Pessoais. 

■ Responsabilização e prestação de contas: adotamos medidas eficazes e capazes 

de comprovar a observância e o cumprimento das normas destinadas à proteção 

dos Dados Pessoais, e inclusive, da eficácia dessas medidas. 

http://www.bahiaasset.com.br/
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■ Não discriminação: asseguramos que não há tratamento de dados para fins 

discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

■ Segurança: utilizamos medidas técnicas aptas para a proteção dos Dados 

Pessoais de possíveis acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas que possam gerar destruição, perda, alteração, comunicação ou 

difusão dos Dados Pessoais. 

 
03. SOBRE OS DADOS QUE COLETAMOS: 

 
Os Dados, incluindo Dados Pessoais, poderão ser coletados no âmbito dos nossos 

serviços, quando Você os submete ou quando Você interage com Nossos Ambientes, o que inclui: 

 

O QUE COLETAMOS? Para que coletamos? 

Dados Cadastrais 

■ Nome completo; 

■ CPF; 

■ E-mail; 

■ Data de nascimento; 

■ Gênero; 

■ Telefones para contato; 

■ Endereços. 

(i) Identificar e autenticar Você. 

(ii) Celebrar acordos negociais. 

(iii) Cumprir as obrigações decorrentes de nossos 
serviços. 

(iv) A preservação de interesses legítimos às Gestoras, 
exceto quando restar comprovado que tais interesses 
não se sobrepõem a direitos inerentes a Você. 

(v) Ampliar o nosso relacionamento com Você sobre 
novidades, funcionalidades, conteúdos, notícias, e- 
mail marketing e demais eventos que considerarmos 
relevantes a Você. 

(vi) Promover nossos produtos e serviços e enriquecer a 
sua experiência conosco; 

(vii) Cumprir com a legislação e regulações acerca de 
nossa atividade empresarial e prestação de serviços; 

(viii) Proteger Você contra fraudes e demais riscos 
associados. 

(ix) Cumprir com obrigações legais e regulatórias; 

(x) Garantir a portabilidade dos Dados cadastrais para 
outro Controlador do mesmo ramo de nossa atuação, 
caso solicitado por Você, cumprindo com obrigação 
do artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. 

    Dados de Identificação Digital 

■ Cookies. (i) Identificar e autenticar Você. 

(ii) Cumprir com obrigações legais de manutenção de 
registros estabelecidas pela Lei n.º 12.965/2014 
(“Marco Civil da Internet”). 

 



Política de Privacidade e Tratamento de Dados – Vigente desde  01/09/2021 

 

 

 
Muitos de nossos serviços dependem diretamente de alguns Dados informados na seção 

acima. Caso você opte por não fornecer alguns desses Dados, podemos ficar impossibilitados de 

prestar total ou parcialmente nossos serviços à Você. 

Pontuamos que não há a possibilidade de tratamento posterior ao indicado durante o 

seu consentimento, de forma que não seja compatível com as finalidades ora informadas à 

Você. Quando isso for necessário o novo uso das informações deverá ser informado à Você e 

alcançado por meio de Termo de Consentimento ou por meio desta Política. 

 
04. ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA: 

 
Faremos a manutenção dos dados em nossa base de dados, estritamente, durante 

o tempo necessário para o cumprimento das finalidades informadas e resguardados os prazos 

de armazenamento em cumprimento a obrigações legais ou regulatórias. 

As Gestoras atuarão de acordo com as Suas orientações e solicitações, quando 

aplicáveis. A Segurança é garantida por meio de medidas técnicas e organizacionais adequadas. 

Tal segurança é capaz de proteger os dados contra acessos desautorizados, ilegais, 

contra perda acidental, destruição ou danos dos mesmos. 

Os Dados Pessoais são armazenados de forma segura em equipamentos protegidos, 

ou seja, apenas um número limitado de pessoas tem acesso a tais equipamentos e apenas 

indivíduos com motivos legítimos terão acesso aos Dados Pessoais, caso seja necessário. 

Quando Você utilizar Nossos Ambientes, Você poderá ser conduzido, via link a 

outros portais ou plataformas, que poderão coletar suas informações e ter sua própria Política 

de Tratamento de Dados. 

Caberá a Você ler a Políticas de Privacidade e Tratamento de Dados de tais portais 

ou plataformas fora do nosso ambiente, sendo de sua responsabilidade aceitá-la ou rejeitá-la. 

Nós não somos responsáveis pelas Políticas de Privacidade e Tratamento de Dados de terceiros 

e nem pelo conteúdo de quaisquer websites ou serviços ligados à ambientes que não os nossos. 

Caso empresas terceirizadas realizem o Tratamento em nosso nome de quaisquer 

Dados Pessoais que coletamos, as mesmas respeitarão as condições aqui estipuladas e as normas 

de segurança da informação, obrigatoriamente. 

 
04.01 Prazo de armazenamento: 

 
O prazo acompanhará a natureza das relações estabelecidas entre as Gestoras e 

Você, bem como eventuais retenções de dados para o cumprimento de obrigações legais e 

regulatórias ou para preservação de direitos. 
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05. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS: 

 
Os dados em tratamento podem ser compartilhados com: 

■ Todas as empresas do Grupo Bahia, inclusive suas controladoras, controladas 

e coligadas; 

■ Autoridades judiciais, administrativas e reguladoras competente, sempre que 

houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; 

■ De forma automática, em caso de movimentações societárias, como fusão, 

aquisição e incorporação. 

 
Em qualquer outra hipótese, os dados pessoais não serão compartilhados com 

outras partes, salvo haja Consentimento prévio ou solicitação do Titular, ou seja aplicável 

situação de exceção de consentimento prevista pela legislação como ocorre no cumprimento 

de obrigação e/ou no atendimento de requisição de autoridade para instrução de processo. 

 
05.01 Compartilhamento Internacional dos Dados: 

 
Pode haver transferência de dados para outro país, tendo em vista que as 

operações podem envolver países como EUA, UE, Cayman, Bahamas, Canadá, Londres. A 

legislação de dados em outros países pode ser as mesmas e/ou não garantir o mesmo nível de 

proteção quanto a legislação aplicável no Brasil. Nesta hipótese, as Gestoras implementarão 

mecanismos contratuais e operacionais para que o compartilhamento esteja em conformidade 

com a LGPD. 

 
06. DIREITOS DO TITULAR (VOCÊ): 

 
Você tem  direitos em relação aos Dados Pessoais. Tais direitos incluem, mas não  se 

limitam a: 

■ Solicitar o acesso aos seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de 

tratamento da dados pessoais pelas Gestoras; 

■ Receber informações claras e completas a respeito do tratamento dos seus 

dados pessoais; 

■ Solicitar a retificação dos dados, em caso de dados imprecisos, incompletos ou 

desatualizados; 

■ Solicitar a cópia dos seus dados pessoais que estejam sendo tratados pelas 

Gestoras; 

■ Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais; 

■ Solicitar a eliminação de seus dados pessoais; e 

■ Retirar/Revogar o consentimento, situação que não afetará a legalidade do 

processamento de dados realizado durante sua vigência. 
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Há circunstâncias legais que podem não autorizar o exercício de alguns direitos 

previstos acima, ou quando o fornecimento das informações puder revelar algum segredo 

comercial das Gestoras. 

As Gestoras promoverão seus melhores esforços para realizar o fornecimento de 

informações solicitados por Você, por meio de seu Encarregado de Dados Pessoais. 

Caso Você solicite a exclusão de seus Dados Pessoais, pode ocorrer que os Dados 

precisem ser mantidos por período superior ao pedido de exclusão, nos termos do artigo 16 da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para (i) cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, (ii) estudo por órgão de pesquisa, e (iii) transferência a terceiro (respeitados os 

requisitos de tratamento de dados dispostos na mesma Lei). Em todos os casos mediante a 

anonimização dos Dados Pessoais, desde que possível. 

 
07. USO DE COOKIES PELAS GESTORAS: 

 
07.01 O que são Cookies?  

Pequenos arquivos enviados pelos Nossos Ambientes, salvos nos seus dispositivos, 

que armazenam as preferências e poucas outras informações, com a finalidade de personalizar 

sua navegação de acordo com o seu perfil. 

 

07.02  Para que utilizamos os Cookies?  

Nós utilizamos cookies para analisar o desempenho e a utilização das aplicações pelos 

visitantes do site. 

 

07.03 Quais tipos de Cookies são utilizados? 

Utilizamos Cookies analíticos, adotados com o objetivo de nos permitir analisar padrões 

do comportamento do visitante, e utilizamos essas informações para melhorar a experiência em 

geral ou identificar áreas do site que necessitam de manutenção. Esta informação é anônima 

(não pode ser usada para identificar Você e não contêm informação pessoal como nome e 

endereço de e-mail) e é apenas utilizada com finalidade estatística. O canal de coleta é pelo 

site. 

07.04 Como desativar os Cookies? 
 

Os cookies podem ser excluídos ou desativados por Você, bem como tecnologias de coleta, 

por meio das configurações do navegador utilizado por você. Tutoriais sobre o tema estão 

disponíveis nos links abaixo: 

 

■ Se você usa o Internet Explorer.  

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


Política de Privacidade e Tratamento de Dados – Vigente desde  01/09/2021 

 

 

■ Se você usa o Firefox.  

■ Se você usa o Safari.  

■ Se você usa o Google Chrome.  

■ Se você usa o Microsoft Edge.   

■ Se você usa o Opera.  

 

As Gestoras não se responsabilizam por informações disponíveis nos sites externos 

indicados por meio de links e pelas respectivas políticas de privacidade, em específico, quanto à 

utilização de Cookies.  

 

07.05 Considerações sobre o uso de Cookies 
 

Todas os terceiros contratados para fornecer serviços relacionados ao site das Gestoras 

devem seguir as diretrizes da Política de Privacidade e Tratamento de Dados. Em caso de dúvidas, 

é possível entrar em contato conosco por meio do canal dpo@bahiaasset.com.br. 

 

08. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Caso algum ponto desta Política seja considerado inaplicável por Autoridade de 

Dados ou judicial, as demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos adicionais, solicitações ou requerimento para 

exercício de direitos, de acordo com os termos desta Política de Dados Pessoais, poderão ser 

endereçados ao nosso Encarregado Diogo Guttman Mariani pelo endereço eletrônico 

dpo@bahiaasset.com.br. 

Essa Política será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português, 

sendo eleito o foro do seu domicílio para dirimir qualquer controvérsia que envolva este 

documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela 

legislação aplicável. 

Você, caso não possua domicílio no Brasil e em razão dos nossos serviços serem 

oferecidos apenas em território nacional, se submete à legislação brasileira, concordando, 

portanto, que em havendo litígio a ser solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro da 

Comarca do Rio de Janeiro. 

 

 

 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
mailto:dpo@bahiaasset.com.br
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09. GLOSSÁRIO 

 
Para os fins desta Política, devem se considerar as seguintes definições e descrições 

para seu melhor entendimento: 

Agente de tratamento: O controlador e o Operador. 

 

Compartilhamento de dados pessoais: Comunicação, difusão, transferência nacional 

ou internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de 

dados pessoais por órgãos, entidades ou pessoais, e para uma ou mais modalidades de 

tratamento. 

Controlador: Pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais. As Gestoras são as Controladoras dos Dados Pessoais e os utilizam 

para atingir finalidades em conformidade com a legislação aplicável. 

Consentimento: É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular 

concorda com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade determinada. 

Dados: Quaisquer informações inseridas, tratadas ou transmitidas através dos Nossos 

Ambientes. 

Dados Pessoais: Dados relacionados a pessoa natural identificada ou identificável. 

 
Encarregado (Data Protection Officer -DPO): Pessoa indicada por Nós para atuar como 

canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD). 

Nossos Ambientes: Nossos ambientes físicos ou virtuais, a exemplo do site 

www.bahiaasset.com.br/ 

Cookies: Pequenos arquivos enviados pelos Nossos Ambientes, salvos nos seus 

dispositivos, que armazenam as preferências e poucas outras informações, com a finalidade de 

personalizar sua navegação de acordo com o seu perfil. 

Tratamento: Toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 
10. TERMO DE CIÊNCIA 

 
Documento confidencial. 

http://www.bahiaasset.com.br/

