
 

 

  

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS – FUNEPP 

 

Atualizada em 24 de novembro de 2020. 

ESCOPO DESTA POLÍTICA 
 
O Grupo Nestlé e suas entidades, incluindo a Fundação Nestlé de Previdência Privada - 
FUNNEP, entendem que a proteção de Dados Pessoais é essencial para a garantia do direito à 
privacidade. Nosso objetivo é estabelecer uma relação de confiança e transparência com Você, 
garantindo que seus direitos estarão resguardados para caminharmos sempre juntos. 
 
Por favor, leia esta Política de Privacidade e Proteção de Dados (“Política”) cuidadosamente 
para entender nossas práticas de tratamento dos seus Dados Pessoais. Esta Política se aplica 
a indivíduos que interagem com serviços da FUNEPP, como os nossos aposentados e ex-
colaboradores (“Você”). Esta Política explica como seus Dados Pessoais são coletados, usados 
e compartilhados pela FUNEPP (“FUNEPP”, “Nós”, “Conosco”). Ela também informa como 
Você pode acessar e atualizar seus Dados Pessoais, e exercer os seus direitos relativos a eles. 
 
Manifestamos nosso compromisso, por meio desta Política de Privacidade, em sempre tratar 
seus Dados Pessoais com zelo, segurança e transparência, com objetivo de fornecer uma visão 
clara de nossas práticas relacionadas à coleta, uso, compartilhamento e armazenamento dos 
seus Dados Pessoais. 

Esta Política abrange nossas atividades de coleta de dados online e offline, contemplando os 
Dados Pessoais que Nós coletamos por meio de nossos vários canais, incluindo websites, 
aplicativos, redes sociais de terceiros, Serviço de Atendimento ao Consumidor, entre outros. 

Se você não nos fornecer os Dados Pessoais necessários (Nós indicaremos quando for o caso, 
por exemplo, esclarecendo essa informação em nossos formulários de registro), Nós talvez não 
possamos fornecer a você nossos produtos e/ou serviços. 

Esta Política pode ser alterada periodicamente, conforme informado ao final do documento. 

Esta Política fornece importantes informações sobre como Tratamos os seus Dados Pessoais, 
tais quais: 

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE LER ESSE AVISO 
2. DADOS PESSOAIS QUE NÓS TRATAMOS 
3. POR QUE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 
4. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 
5. COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS  
6. ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
7. SEUS DIREITOS 
8. COMO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS SEGUROS 
9. ALTERAÇÕES DA NOSSA POLÍTICA 
10. CONTATO 

 



 

 

  

 
1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE LER ESSE AVISO? 
 
Participante é o colaborador que aderiu ao Plano de Aposentadoria Nestlé.  
 
Dados pessoais são todas as informações que permitem a sua identificação. Como por 
exemplo, seu nome, CPF, nº de matrícula e dados da sua conta bancária. 
 
Dados pessoais sensíveis são dados pessoais relacionados à origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculados a Você. 
 
Tratamento de Dados Pessoais significa qualquer operação, como 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, realizada com 
dados pessoais. 
 
 
2. DADOS PESSOAIS QUE NÓS TRATAMOS 
 
Nós podemos tratar diversos Dados Pessoais seus, das inúmeras categorias listadas abaixo, 
desde quando Você adere ao Nosso Plano de Aposentadoria, até o momento em que usufrui 
dos benefícios adquiridos. 
 
2.1 Dados que Você nos fornece diretamente 
 

Durante o nosso relacionamento, Você nos fornece alguns de seus Dados Pessoais, 
importantes para que possamos lhe fornecer e garantir o(s) plano(s) de benefício(s)  
contratados por Você. São estes: 
 

• Informações cadastrais e de contato, que permitem à FUNEPP entrar em 
contato com você: nome, CPF, RG, data de expedição do RG, nacionalidade, 
naturalidade, data de nascimento, sexo, estado civil, endereço residencial, e-mail 
comercial e pessoal e número de telefone; 

 

• Informações comportamentais e demográficas, como localização (CEP, 
cidade e estado e localização geográfica), produtos favoritos, hobbies, interesses, 
e informações sobre o seu lar e estilo de vida; 

 

• Informações financeiras: dados bancários, como número de cartão de crédito, 
data de validade, endereço para faturamento, bem como banco, agência e nº da 
conta; 

 

• Informações familiares: número de dependentes, nome da mãe, pai e cônjuge, 
data de nascimento do cônjuge, bem como CPF, grau de parentesco, nome, contato 
e data de nascimento dos beneficiários; 

 

• Informações profissionais: data de admissão, data de desligamento, nome do 
empregador, salário, local de trabalho e nº de matrícula. 

 

• Informações sobre o login da conta: ID/e-mail de login, nome de usuário, 
senha e pergunta/resposta de segurança; 

 



 

 

  

• Informações de saúde: se possui alguma doença ou deficiência e número do 
benefício do INSS e valor recebido, em casos de auxílio doença; 

 

• Informações de Feedback do Participante, inclusive informações que Você 
compartilha com a FUNEPP sobre sua experiência no uso de Nossos serviços: seus 
comentários e sugestões, depoimentos e outros feedbacks relacionados a 
FUNEPP. 

 

• Informações sensíveis: eventualmente, tratamos Dados Pessoais sensíveis, 
como origem racial ou étnica, filiação à sindicato e biometria. 

 
2.2 Dados Pessoais gerados a partir da nossa relação 
 

Quando criamos um relacionamento, alguns Dados Pessoais sobre Você são gerados, os 
quais precisamos ter acesso constantemente. 
 

• Informações sobre o plano adquirido: plano escolhido, adesão atual, adesão 
anterior, desligamento, opção de regime de tributação, classificação/status do 
Participante, número de contribuições, porcentagem de contribuição, opção 
BPD/auto, reserva/saldo, rentabilidade e início do benefício. 

 
2.3 Dados que coletamos quando você interage com o site da FUNEPP 
 

Ao entrar no nosso site, Você está sujeito à coleta de dados de forma automática, sem que 
Você os forneça diretamente. Esses dados são denominados dados de acesso e incluem, 
por exemplo, o nome do seu provedor de serviços de internet, o endereço IP, informações 
sobre o navegador e o sistema operacional usado, a duração média de uma visita e as 
páginas acessadas em nosso website. 
 

2.4 Dados coletados de fontes terceiras 
 

Coletamos informações sobre Você de outras fontes legítimas com o objetivo de lhe 
proporcionar ou executar Nossos serviços. Essas fontes incluem agregadores de dados de 
terceiros, parceiros promocionais da FUNEPP, fontes públicas e sites de redes sociais de 
terceiros. Essas informações podem incluir: 
 

• Informações de contato pessoal; e 
 

• Quaisquer dados pessoais que sejam parte de seu perfil em uma rede social de 
terceiros (p.ex., Facebook) e que você permita que a rede social de um terceiro 
compartilhe conosco (p.ex., nome, endereço de e-mail, sexo, aniversário, cidade, 
foto do perfil, ID de usuário, lista de amigos).  

 
 
3. POR QUE TRATAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 
 
A FUNEPP coleta e utiliza Dados Pessoais somente na medida do necessário e de acordo com 
o propósito a que se destinam. A FUNEPP pode usar seus Dados Pessoais para os seguintes 
objetivos: 
 
Manutenção de Conta – para criar e manter suas contas conosco, administrando o seu 
plano de previdência privada associado à sua conta. Executaremos o plano escolhido por você, 
por exemplo, para disponibilizar suas informações na área restrita, de seu exclusivo acesso, 
conceder benefícios e auxílios, enviar os holerite por meio impresso ou digital, realizar as 
alterações de informações, caso Você as solicite, fazer descontos legais de IR, permitir 



 

 

  

pagamentos de resgates, reconciliações bancárias e outras finalidades decorrentes da execução 
da sua conta e plano escolhidos. 
 
Serviços ao Participante – para fornecer serviços ao Participante, inclusive respostas às 
suas perguntas, reclamações e feedback em geral sobre Nossos serviços. Os serviços ao 
Participante podem ser prestados por meio de diferentes formas de comunicação, inclusive via 
e-mail, carta, telefonema e chat on-line. 
 
Envolvimento do Participante – para fazer com que você se envolva mais ativamente com 
Nossos serviços. Isso pode incluir o uso ou publicação de conteúdo gerado pelo Participante. 
 
Personalização – a FUNEPP poderá combinar seus Dados Pessoais coletados de fontes 
diversas. Isso fornecerá à FUNEPP uma visão mais completa de Você como Participante, o 
que, por sua vez, permite que a FUNEPP lhe ofereça serviços melhores e mais personalizados, 
inclusive com relação a: 
 

• Sites – para melhorar e personalizar sua experiência nos sites, usando dados 
como informações de login da conta, informações computadorizadas, e/ou 
informações sobre o uso prévio do site; 

 

• Comunicações e marketing – para fornecer comunicações de marketing 
sobre a FUNEPP, seus serviços, novidades, modificações e eventos. Essas 
comunicações podem ser compartilhadas através dos meios eletrônicos, como 
SMS, e-mails e propaganda online ou posts. 

 
Se você optar por receber SMS, a política do seu provedor de serviços de 
telefonia celular para o recebimento de SMS será aplicável, o que poderá ter um 
custo. 

 
Outros objetivos específicos – podemos usar seus Dados Pessoais para outras finalidades 
comerciais específicas, inclusive para manter as operações e a segurança diária do Site da 
FUNEPP, realizar estudos demográficos e auditorias e entrar em contato com Você para fazer 
pesquisas do Participante. 
 
Obrigações Legais e Nossos Direitos - tratamos os seus Dados Pessoais, também, para o 
atendimento das Nossas obrigações dispostas em lei, regulações de órgãos governamentais, 
autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou outra autoridade competente. Este Tratamento 
poderá incluir seus dados de qualificação completos e outros documentos pessoais. E mesmo 
após o término da sua relação Conosco, nós poderemos tratar alguns de seus Dados Pessoais 
para cumprir com nossas obrigações legais ou regulatórias, ou, ainda, para exercer nossos 
direitos garantidos em lei, inclusive como prova em processos judiciais, administrativos ou 
arbitrais. 
 
 
4. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 
 
A FUNEPP poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros, principalmente nas 
seguintes circunstâncias: 
 
4.1. Afiliadas 
 

A FUNEPP poderá fornecer seus dados pessoais para suas afiliadas ou companhias 
relacionadas para fins comerciais legítimos. 

 
 



 

 

  

4.2. Prestadores de serviços 
 

A FUNEPP poderá contratar prestadores de serviços, representantes ou autônomos para 
prestar serviços da FUNEPP, inclusive administrar o site da FUNEPP e os serviços que 
são disponibilizados a você. Esses terceiros poderão tratar seus Dados Pessoais durante a 
prestação desses serviços. 

 
4.3. Parceiros e promoções conjuntas 
 

A FUNEPP poderá compartilhar seus Dados Pessoais com Parceiros de Negócios, além de 
fazer programas ou promoções conjuntas ou em copatrocínio com outras companhias e 
que, como parte de seu envolvimento nessa atividade, poderá tratar seus Dados Pessoais. 
 
Você tem o direito de optar pelo não recebimento (opt-out) a qualquer tempo das 
comunicações diretas, mas, para tanto, precisará entrar diretamente em contato com a 
outra companhia. 

 
4.4. Requisitos legais e transferência de negócio 
 

A FUNEPP poderá divulgar seus Dados Pessoais se exigido por força de lei ou se, de 
acordo com uma decisão de boa-fé da FUNEPP, essa divulgação legal for considerada 
razoavelmente necessária para cumprir com procedimentos judiciais ou contestar 
qualquer ação. 
  
Na hipótese de uma fusão total ou parcial, ou aquisição da totalidade ou parte da FUNEPP 
por outra companhia, o adquirente terá acesso às informações mantidas pelo negócio 
FUNEPP, o que inclui dados pessoais. 

 
4.5. Transferência internacional de Dados Pessoais 
 
Eventualmente, é possível que haja transferência dos seus Dados Pessoais para fora do Brasil. 
Nestes casos, nos certificaremos de que essa transferência ocorra apenas para os países que 
possuem um grau de segurança similar ao previsto pela legislação brasileira, ou quando o 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais assim autorizar. 
 
 
5. COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS 
 
5.1. O que são cookies? 
 

Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu computador por sites que você 
visita. São amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem, ou funcionarem de 
forma mais eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários do site. 

 
5.2. Como e por que usamos cookies? 
 

Usamos cookies para melhorar o uso e a funcionalidade do site da FUNEPP e entender 
melhor como nossos visitantes utilizam o nosso site, bem como as ferramentas e serviços 
ali oferecidos. Os cookies nos ajudam a adaptar o site da FUNEPP às suas necessidades 
pessoais, facilitar cada vez mais o seu uso, receber feedback da satisfação do participante 
e nos comunicarmos com você de outros locais na internet. 

 
 
 
 



 

 

  

5.3. Que tipos de cookies são usados no site da FUNEPP? 
  

Usamos os cookies de Autenticação em sua navegação no site da FUNEPP. Estes cookies 
servem para reconhecer um determinado usuário, possibilitando o acesso e utilização do 
Site com conteúdo e/ou serviços restritos, bem como proporcionar experiências de 
navegação mais personalizadas. 

 
5.4. Outras tecnologias similares 
 

O site da FUNEPP também usa outras tecnologias de rastreamento, inclusive endereços 
IP e arquivos de registro, que também nos ajudam a adaptar o Site da FUNEPP às suas 
necessidades pessoais. 

 

• Endereços de IP - Um endereço de IP é um número usado por 
computadores na rede para identificar seu computador todas as vezes em que 
você se conecta na Internet. Podemos registrar Endereços de IP para as 
seguintes finalidades: (i) problemas técnicos de troubleshoot, (ii) manutenção 
da proteção e segurança do Site, (iii) melhor compreensão de como nossos 
Sites são utilizados, e, (iv) conteúdo mais bem adaptado às suas necessidades, 
dependendo do país em que você estiver. 
 

• Arquivos de Registro - Nós (ou um terceiro em nosso nome) poderemos 
coletar informações na forma de arquivos de registro que registram as 
atividades do Site e coletam estatísticas sobre os hábitos de navegação do 
usuário. Esses registros são gerados anonimamente e nos ajudam a coletar, 
principalmente, (i) o tipo de navegador e o sistema do usuário; (ii) 
informações sobre a sessão do usuário (como seu URL de origem, a data, hora 
e quais páginas o usuário visitou em nosso Site e quanto tempo permaneceu 
nele); e, (iii) outros dados de navegação ou de contagem de cliques, como 
relatório de tráfego de site e contagem de visitantes únicos. 

 
5.5. Gerenciamento de seus cookies/preferências 
 

Você deve se assegurar que as configurações do seu computador reflitam suas 
preferências de cookies. Você pode configurar o seu navegador para avisá-lo antes de 
aceitar cookies ou simplesmente recusá-los. Você não precisa ter cookies para usar ou 
navegar a maior parte do Site da FUNEPP, embora não conseguirá acessar todos os 
recursos e funcionalidades caso opte por negar os cookies. 
 
Verifique no botão “ajuda” no seu navegador como você pode fazer isso. Lembre-se que 
se você usar computadores diferentes em locais diferentes, você precisará se assegurar de 
que cada navegador está ajustado para suas preferências de cookies. 
 

 
6. ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
Reteremos seus Dados Pessoais pelo tempo que for necessário para cumprir a finalidade pela 
qual foram coletados, a menos que um período de retenção mais longo seja necessário para 
cumprir obrigações legais, resolver disputas, proteger nossos ativos ou cumprir acordos 
judiciais/extrajudiciais.  
 
Para determinar o período de retenção de seus dados pessoais, nos baseamos nos seguintes 
critérios: 
 

• Se temos uma obrigação legal, contratual ou outra de reter Dados Pessoais; 



 

 

  

• Se são necessários para fins de investigação ou exercício regular de direitos em 
processos judiciais, administrativos ou arbitrais; e 

• Se são necessários para mantermos registros comerciais e financeiros precisos. 
 

 
7. SEUS DIREITOS 
 
Você, enquanto Titular de Dados Pessoais, possui os seguintes direitos relativos às suas 
informações pessoais: 
 

a) Saber se realizamos algum Tratamento com seus Dados Pessoais e quais são 
tratados; 
 

b) Corrigir ou solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 
c) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos; 
 
d) Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de produtos ou serviços 

similares; 
 
e) Solicitar a eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu 

consentimento; 
 
f) Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais 

compartilhamos os seus dados; 
 
g) Quando a atividade de Tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se 

negar a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da não 
realização de tal atividade; 

 
h) Quando a atividade de Tratamento necessitar do seu consentimento, a qualquer 

momento você poderá revogá-lo. 
 
Além disso, você pode exercer outros direitos que lhe são conferidos por lei utilizando os canais 
disponibilizados ao final deste Aviso de Privacidade. 
 
 
8. COMO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS SEGUROS? 

Nós usamos as medidas adequadas (descritas abaixo) para manter seus Dados Pessoais 
confidenciais e seguros. Note, entretanto, que estas proteções não se aplicam a informações 
que Você tenha escolhido compartilhar em áreas públicas, como redes sociais de terceiros. 

Pessoas que podem acessar seus Dados Pessoais. Seus Dados Pessoais serão 
processados por nossos colaboradores ou agentes autorizados, desde que estes precisem ter 
acesso a tais informações, dependendo dos propósitos específicos para os quais seus Dados 
Pessoais tenham sido coletados (ex.: nossos colaboradores responsáveis por assuntos 
relacionados ao atendimento ao Participante terão acesso aos seus dados de contato). 

Medidas tomadas em ambientes operacionais. Armazenamos seus Dados Pessoais em 
ambientes operacionais que usam medidas de segurança razoáveis para prevenir acesso não 
autorizado. Seguimos protocolos razoáveis para proteger Dados Pessoais. A transmissão de 
informação pela internet, infelizmente, não é completamente segura e, apesar de fazermos 



 

 

  

Nosso melhor para proteger seus Dados Pessoais, não podemos garantir a segurança dos 
dados durante transmissão por nossos sites/aplicativos. 

Criptografia para informações de pagamento – Utilizamos criptografia de padrão 
industrial para proteger informações financeiras, como dados bancários. 
 
Autenticação prévia para acessar a conta – Exigimos que os Participantes registrados 
verifiquem sua identidade, como ID de login e senha, antes de poderem acessar ou fazer 
alterações em suas contas. O objetivo é prevenir acessos não autorizados. 

Medidas que Nós esperamos que Você tome. O seu papel é fundamental para manter 
seus Dados Pessoais seguros. Quando criar uma conta online, por favor, assegure-se de 
escolher uma senha que seja difícil para que outras pessoas não consigam adivinhar. Você é 
responsável por manter esta senha confidencial por qualquer uso de sua conta. Se você usar 
um computador compartilhado ou público, nunca escolha a opção de lembrar seu ID de login, 
endereço de e-mail ou senha e certifique-se que você saiu da sua conta (“log out”) sempre que 
sair do computador. Você também deve usar quaisquer configurações de privacidade ou 
controles que Nós forneçamos em nosso site ou aplicativo. 

Nós adotamos políticas e procedimentos rigorosos que determinam como os Dados Pessoais 
devem ser tratados na FUNEPP. Tais normas têm como objetivo garantir o tratamento 
adequado e lícito de seus Dados Pessoais.  
 
Adotamos, também, medidas técnicas aptas a manter os seus Dados Pessoais seguros e 
protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, sempre 
à luz das regras aplicáveis de proteção de dados e segurança da informação. 
 
Nossas medidas de segurança são continuamente monitoradas e revisadas de acordo com os 
avanços tecnológicos e recursos organizacionais mais atuais. 
 
 
7. ALTERAÇÕES DA NOSSA POLÍTICA 
 
A FUNEPP se reserva o direito de fazer alterações neste Aviso de Privacidade a qualquer 
tempo. Encorajamos nossos Participantes a revisarem estes termos regularmente para ter 
certeza de que estão cientes de quaisquer mudanças e de como seus Dados Pessoais poderão 
ser utilizados. 
 
 
8. CONTATO 
 
Se você tiver perguntas ou comentários relacionados ao tratamento de seus Dados Pessoais, 
entre em contato conosco. 
 
Telefone: 11 5102-1849 | Opção 2 
 
E-mail: funepp.contato@br.nestle.com 
 
Fale Conosco- site: http://www.funepp.com.br/fale-conosco 
 
FUNEPP- Fundação Nestlé de Previdência Privada 
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno nº 691, Edifício Torre Sigma Bairro Várzea de Baixo  
São Paulo – SP 
CEP 04730-000 

http://www.funepp.com.br/fale-conosco

