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1. OBJETIVO 

Esta declaração de privacidade tem como intuito comunicar ao cliente sobre como cuidamos 

de seus dados pessoais, quando visita nosso site (independentemente do local de onde o 

acesse) e informar sobre seus direitos de privacidade de acordo com a legislação aplicável 

de proteção de dados (Legislação). 

2. ABRANGÊNCIA 

A política abrange as empresas do grupo INTL FCStone sediadas no Brasil e é aplicável 

exclusivamente a cidadãos da comunidade europeia, cidadãos ingleses ou a cidadãos 

brasileiros, ou aqueles residentes nestas localidades. 

3. LEGISLAÇÃO RELACIONADA  

Lei Federal n°13.709/18 

Resolução CMN N° 4658/18 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. SIGLAS & TERMINOLOGIA 

4.1.1. CMN – Conselho Monetário Nacional 

4.1.2. Cookies – Arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta 

está visitando na rede.  

4.1.3. DPO – Data Protection Officer 

4.1.4. Interações diretas – São aquelas quando o cliente: solicita nossos produtos ou 

serviços; cria uma conta no nosso site; assina nosso serviço ou publicações; solicita o envio 

de materiais de marketing; participa de um sorteio, promoção ou pesquisa; ou nos fornece 

feedback 

4.2. ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO 

4.2.1. Área Responsável 

• DPO 
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4.2.2. Áreas Suporte 

• Áreas com acesso a dados de clientes 

5. DISPOSIÇÕES 

Esta declaração de privacidade visa fornecer informações sobre como o Grupo coleta e 

processa os dados pessoais de seus clientes, incluindo quaisquer dados que possam ser 

fornecidos no início ou durante a manutenção de relacionamento com a INTL FCStone, 

podendo ser: 

• Dados de Identidade incluem nome, nome de solteira, sobrenome, nome de usuário 

ou identificador similar, estado civil, título, data de nascimento e sexo. 

• Dados de Contato incluem endereço de e-mail e números de telefone. 

• Dados Financeiros incluem informações financeiras na sua instituição, apenas no 

que se refere aos serviços que poderemos fornecer ao cliente. 

• Dados de Transação incluem detalhes sobre pagamentos de e para o clientes  e 

outros detalhes de produtos e serviços nossos que tenham sido contratados  pelos 

mesmos. 

• Dados Técnicos incluem endereço IP, dados de login, tipo e versão do navegador, 

configuração e localização do fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador, 

sistema operacional e plataforma e outras tecnologias dos dispositivos que  o cliente 

utiliza para acessar este site. 

• Dados de Perfil incluem o  nome de usuário e senha, atividade transacional, 

interesses, preferências, feedback e respostas da pesquisa. 

• Dados de Uso incluem informações sobre como o cliente utilizanosso site, produtos e 

serviços. 

• Dados de Marketing e Comunicações incluem as preferências do cliente em 

receber nossos materiais de marketing, de nossos terceiros e suas preferências de 

comunicação. 
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5.1. DIRETRIZES 

5.1.1. Caso os dados não sejam fornecidos pelo cliente, o contrato pode ser cancelado 

quando ficarmos impossibilitados de cumprir as exigências regulatórias inerentes aos 

serviços solicitados, mediante notificação ao cliente. 

5.1.2. Para efeito desta política, o cadastro do cliente só pode ser constituído mediante 

Interação Direta com o cliente. 

5.1.3. Os dados pessoais de clientes deverão ser utilizados apenas em casos permitidos 

pela legislação, como por exemplo: 

5.1.3.1. No momento da prestação dos serviços, através da coleta de informações para 

a celebração de contrato com o cliente.  

5.1.3.2. Quando de interesse legítimo da empresa, desde que  não firam a legislação 

ou direitos do cliente. 

5.1.3.3. Quando precisarmos cumprir com obrigações legais ou regulamentares. 

5.1.3.4. Quando autorizado pelo cliente. 

5.1.4. A INTL FCStone não depende de consentimento como base jurídica para o 

processamento de seus dados pessoais, exceto quanto ao envio de comunicações 

diretas por meio de terceiros via e-mail ou mensagem de texto. Caso necessário o 

consentimento, entraremos em contato com o cliente solicitando tal ação, de acordo 

com a legislação aplicável. 

5.1.5. As informações, incluindo mas não se limitando a identidade, contato, dados técnicos, 

de utilização e de perfil, podem ser utilizadas para desenvolver ofertas de produtos 

considerados relevantes para o cliente, possibilitando o cancelamento de envio destas 

mensagens. 

5.1.6. Para acessar todos os dispositivos do site, o cliente deve manter os cookies ativos, 

porém os mesmos podem ser desativados a qualquer momento pelo usuário. 
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5.1.7. Em conformidade com o propósito desta política, os dados pessoais de clientes 

podem ser compartilhados dentro do grupo INTL FCStone, incluindo as empresas fora 

de nossa jurisdição, bem como com terceiros necessários para cumprimento das 

finalidades descritas nesta política, autoridades reguladoras, ou terceiros que venham a 

fundir as operações com o grupo. 

5.1.8. Foram estabelecidas medidas de segurança adequadas para evitar que os dados 

pessoais de clientes sejam perdidos, usados ou acessados acidentalmente de uma 

maneira não autorizada, alterados ou divulgados. Além disso, limitamos o acesso a 

seus dados pessoais a funcionários, agentes, fornecedores e outros terceiros que não 

têm necessidade de acessá-los. Eles apenas acessarão seus dados pessoais sob 

nossas instruções e estão sujeitos a um dever de confidencialidade. 

5.1.9. Os dados pessoais são mantidos em conformidade com as prescrições da Legislação 

aplicável e de acordo com os fins descritos nesta política e atendidos os critérios de 

retenção de dados préviamente definidos. 

5.1.10. O cliente deve ser convidado a manter os dados pessoais atualizados e 

comunicar as alterações de seus dados pessoais, que venham a ocorrer.  

5.1.11. É reconhecido o direito de acessar, apagar, restringir e contestar o uso e 

processamento dos dados pessoais, pelos clientes a que esta política é destinada, 

salvo quando houver restrições legais ou regulatórias. 

5.1.12. Os sistemas que preocessam ou armazenam os dados de clientes, devem ser 

avaliados com base na Polítca de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação. 

5.2. RESPONSABILIDADES 

5.2.1. DPO 

• Definir critérios e monitorar as diretrizes estabelecidas nesta política, propondo 

melhorias no caso de identificação de deficiências. 

5.2.2. Áreas que armazenam ou processam dados de clientes 
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• Atuar conforme diretrizes estabelecidas nesta política, tratando os dados com a 

devida confidencialidade. 


