Política De Privacidade Fundação Previdenciária IBM
Data: 07 de dezembro de 2020
A FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IBM (“Fundação IBM”), através desta Política de
Privacidade, objetiva esclarecer as condições do tratamento de informações pessoais dos
usuários e beneficiários dos serviços prestados pela Fundação IBM.
A proteção de informações pessoais e o seu tratamento de forma transparente, ética, segura
e responsável são valores essenciais para a Fundação IBM.
Ao iniciar a utilização ou continuar utilizando os serviços prestados pela Fundação IBM, o
usuário declara ter ciência das disposições desta Política de Privacidade, sendo também
responsável por garantir a ciência dos respectivos beneficiários. Portanto, faça uma leitura
atenta deste documento.
Esta Política de Privacidade complementa a Declaração de Privacidade Interna da IBM
(https://w3.ibm.com/w3publisher/w3-privacy-notice) e Declaração de Privacidade Externa
da IBM (https://www.ibm.com/br-pt/privacy).
1. Quem realiza o tratamento de minhas informações pessoais?
2. Quais informações pessoais serão tratadas?
3. Para quais finalidades tratamos estas informações pessoais?
4. Por quanto tempo reteremos estas informações pessoais?
5. Com quem e por que compartilhamos estas informações pessoais?
6. Seus Direitos
7. Cookies e outras tecnologias
8. Geral

1. Quem realiza o tratamento de minhas informações pessoais?
A Fundação Previdenciária IBM, inscrita sob o CNPJ/MF 30.658.868/0001-44, com sede na
Avenida Pasteur, 138, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 e a IBM conforme descrito nesta
Política e na Declaração de Privacidade da IBM (https://www.ibm.com/br-pt/privacy).

2. Quais informações pessoais serão tratadas?
Existem 02 (duas) formas de coleta de informações pessoais dos usuários e de seus
beneficiários (“Informações”):


Pelo próprio usuário ou pelas patrocinadoras (IBM, GF ou Proxxi) em relação à
adesão, atualização, gerenciamento e término do plano de previdência privada,
como nome completo, matrícula, dados de contato, identificação nacional, endereço,

data de nascimento, gênero, nacionalidade, informações de seu contrato de trabalho,
dados bancários, filiação e parentesco, estado civil, informações sobre o seu plano,
saldo e perfil de investimento. Também podemos ter acesso ao número de sua CTPS,
PIS e CID em conexão com a isenção de Imposto de Renda aplicável.
 Por meio do uso de cookies ou de outra tecnologia que permita armazenar
informações a respeito da navegação do usuário no Site e/ou Aplicativo (“Registros
de Navegação”), de acordo com o tópico 7 abaixo.
Podemos tratar Informações de seus beneficiários menores de 12 anos. Nestes casos,
coletaremos o consentimento dos pais ou responsável legal, conforme requerido pelas leis
locais.

3. Para quais finalidades tratamos estas informações pessoais?
As Informações pessoais dos usuários e seus beneficiários são tratadas pela Fundação IBM
e/ou por terceiros por ela autorizados com as seguintes finalidades:
 Cumprir com as leis, obrigações e determinações legais locais, nacionais ou
internacionais, em especial às relacionadas à administração de previdência
complementar;
 Para o exercício regular de direitos em demandas relacionadas ao benefício;
 Para fornecer os benefícios de acordo com o escolhido pelo usuário ao aderir ao plano
de previdência da Fundação Previdenciária IBM;
 Para administrar o plano de benefícios do usuário e seus beneficiários da Fundação,
inclusive para administrar o pagamento, resgate ou portabilidade de tais benefícios;
 Para gerenciar cookies requeridos ou outra tecnologia que permita armazenar
informações a respeito da navegação do usuário no Site e/ou Aplicativo.
Você é responsável por informar seus dependentes ou beneficiários que as suas respectivas
Informações estão sendo tratadas e para as finalidades aqui informadas.

4. Por quanto tempo reteremos estas informações pessoais?
As Informações serão mantidas ao longo e por um período após a sua contratação com a
Fundação IBM, como para exercício ou defesa de demandas judiciais e extrajudiciais nos
países onde a Fundação IBM faz negócios.
A Fundação IBM não reterá Informações pessoais por mais tempo do que o necessário para
cumprir os fins para os quais elas são processadas.

5. Com quem e por que compartilhamos estas informações
pessoais?
A Fundação IBM pode compartilhar Informações, que sejam necessárias para atender as
finalidades aqui informadas, a seus respectivos parceiros ou terceiros contratados, como
empresas de auditoria, avaliações atuariais e as patrocinadoras do plano de previdência
privada.
Em circunstâncias apropriadas, a Fundação IBM pode divulgar Informações pessoais para
reguladores, como a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar),
conforme necessário para atender as finalidades informadas acima.
Ao selecionar nossos fornecedores e parceiros, tomamos medidas razoáveis para garantir
processos adequados de manipulação de dados.
Quando aplicável, a Fundação IBM poderá transferir Informações pessoais da União
Europeia (UE) e/ou do Brasil para uma ou mais entidades da Fundação IBM em países fora
da UE e/ou do Brasil para atender as finalidades informadas acima. Informações sobre como
a Fundação IBM assegura um nível adequado de proteção de dados em tais países podem
ser encontradas em Declaração de Privacidade da IBM (https://www.ibm.com/brpt/privacy).

6. Seus Direitos
Informações sobre seus direitos podem ser encontradas na seção “Seus Direitos” em
Declaração de Privacidade da IBM (https://www.ibm.com/br-pt/privacy).
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de

solicitação

aqui

7. Cookies e outras tecnologias
Os cookies são pequenos arquivos que podem ou não ser adicionados no navegador do
dispositivo, estes permitem armazenar e reconhecer dados da sua navegação que garantem
o correto funcionamento do Site e Aplicativo.
Em sua navegação no Site e/ou Aplicativo, poderá ser utilizado Cookies de Autenticação para
fins de garantir segurança, gerenciamento de sessão e reconhecimento do usuário, seleção
de idioma, navegação geral e operação do Site e/ou Aplicativo.
A Fundação IBM poderá tratar as seguintes informações a respeito da navegação do usuário
no Site, que integram os “Registros de Navegação”: (i) Localização geográfica; (ii) Sistema
operacional utilizado pelo usuário; (iii) Navegador e suas respectivas versões; (iv) Resolução
de tela; (v) Java (linguagem de programação); (vi) Reprodutor de flash instalado; (vii)

Endereço IP; (viii) Código ID (IMEI) do aparelho mobile pelo qual o Usuário acessou o Site;
(ix) Informações referentes à data e hora de uso do Site por um determinado usuário, a partir
de um determinado endereço IP;
O usuário poderá desabilitar os cookies por meio das opções de configuração do seu
navegador. Contudo, ao decidir pela proibição dos cookies, o usuário está ciente e reconhece
que é possível que o Site e/ou Aplicativos não desempenhe todas as suas funcionalidades.

8. Geral
Informações sobre como nos contatar, sobre a segurança das Informações e outras
informações a respeito da proteção de suas Informações pessoais podem ser encontradas
em Declaração de Privacidade Interna da IBM (https://w3.ibm.com/w3publisher/w3privacy-notice) e Declaração de Privacidade Externa da IBM (https://www.ibm.com/brpt/privacy).
Você declara e confirma que as Informações fornecidas por você são verdadeiras e
completas. Você deve atualizar imediatamente quaisquer Informações que tenha fornecido,
conforme e quando houver mudanças.
Periodicamente, podemos atualizar esta Política de Privacidade. Ao fazer alterações,
adicionaremos uma nova data na parte superior desta Política.
Essa Política não inclui sites, aplicativos móveis ou outros serviços e atividades vinculados a
outra Política de Privacidade.

