
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1 – DA POLÍTICA GERAL

A Política de Privacidade da Desban é espelhada nos princípios de transparência e
respeito ao seu participante, objetivando propiciar a este segurança e comodidade
quando do seu acesso ao site da entidade. 

2 - DA SEGURANÇA 

A Desban dispensará, durante o tratamento dos seus dados, meios tecnológicos e
administrativos condizentes com a sua estrutura e porte para garantir a segurança
do tratamento de dados e informações do respectivo participante.

3 – DO TRATAMENTO DOS DADOS 

A Desban - Fundação BDMG de Seguridade Social, na qualidade de controlador,
declara que:

a)  o  tratamento  dos  dados  dos  participantes  do  Plano  ocorrerá  em
conformidade  com  os  termos  e  as  condições  definidas  pela  Lei  nº
13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, e posteriores alterações e
regulamentos publicados pela autoridade reguladora;

b)  os dados coletados poderão ser total ou parcialmente compartilhados
com  empresas  terceiras  de  prestação  de  serviços  (operadores  de
dados),  desde  que  necessário  para  a  execução  das  obrigações
contratadas,  ou  para  o  cumprimento  de  outras  obrigações  legais  e
judiciais. Frisa-se que nestes casos o compartilhamento de dados com
operadores ocorrerá em conformidade com os fins e limites previstos
na Lei 13.709/18;

c) os dados coletados ficarão armazenados em bancos de dados digitais,
podendo  ficar  em  arquivos  físicos,  cujo  acesso  e  compartilhamento
ocorrerão com a finalidade prevista neste instrumento, com livre acesso
por seu titular, se solicitado formalmente; 

d) o período de armazenamento destes dados perante o controlador e/ou
operador  ficará  condicionado  à  duração  da  relação  contratual  ora
estabelecida bem como pelo prazo fixado pela legislação brasileira para
guarda e manutenção dos dados coletados;

e) a  ausência  de  fornecimento  pelo  contratante  à  entidade  de  dados
poderá impedir a execução e o cumprimento das obrigações previstas
no regulamento que rege o plano de benefícios, ficando neste caso a



entidade  desobrigada  de  dar  continuidade  às  suas  obrigações
contratuais  e  legais,  respondendo o  contratante  pelas  penalidades  e
prejuízos decorrentes disso;

f) o tratamento dos seus dados não terá por finalidade promover algum
tipo de discriminação entre seus participantes.

A Desban declara ainda que utilizará os dados e as informações coletadas do seu
participante  para realização de estudos internos com o objetivo de fomentar o
Plano de Benefícios administrado por esta entidade.

4 - DA ATUALIZAÇÃO 

Para alcançar os objetivos previstos no regulamento do plano de benefícios que o
participante está inscrito é importante que os seus dados e informações estejam
permanentemente  atualizados.  Sendo assim, o participante  poderá,  a  qualquer
momento e  desde que  necessário,  solicitar  a  correção ou atualização  de seus
dados  e  informações  cadastradas  no  site  da  Desban  por  meio  dos  canais  de
atendimento desta entidade. 

5 - SITE DE TERCEIROS

A Desban não se responsabiliza pelos conteúdos de sites de terceiros acessados
por  meio  de  link constante  em  sua  página  virtual  bem  como  por  danos  e
problemas decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de
dados ocorridos na Internet.

6 – DAS ALTERAÇÕES

Procurando  alcançar  um  cenário  adequado  ao  seu  participante  bem  como
condizente  com  o  porte  da  Desban,  informamos  que  esta  entidade  poderá
modificar  a  sua Política de Privacidade. Assim, é importante  que você consulte
nossa política regularmente. 


