INFORMAÇÕES GERAIS

LGPD

Objetivo:
Este documento tem por objetivo esclarecer situações de tratamento de dados
pessoais pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Prospecta LP no âmbito do contrato de fomento mercantil e seus aditivos.
A Prospecta está comprometida a seguir a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (Lei nº 13.709/2018, "LGPD") e a respeitar todos os seus direitos com
relação aos dados pessoais fornecidos pelos nossos clientes.
Tratamentos:
Para realizar as operações de fomento mercantil, a Prospecta precisa,
necessariamente, realizar o tratamento de Dados Pessoais fornecidos pelos
nossos clientes. Destacamos que as operações realizadas estão respaldadas
na legislação pertinente e nas regulamentações que regem as operações de
fomento mercantil e os fundos de investimento em direitos creditórios - FIDCs,
sendo que grande parte do tratamento de seus dados estão relacionados (i) ao
cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pela Prospecta; (ii) à
execução de contratos ou procedimentos preliminares relacionados a contratos
com o Cliente; (iii) no consentimento do Cliente para o tratamento do dado,
quando o caso; e (iv) no legítimo interesse da Prospecta no tratamento dos
dados para finalidades operacionais. Para isso, é necessário também que a
Prospecta compartilhe dados com outras entidades, principalmente de proteção
ao crédito, para a mitigação do risco enfrentado pela mesma nas operações de
fomento mercantil e a checagem da idoneidade das operações. Além disso,
destacamos que a Prospecta é parte de um grupo empresarial que opera em
diversos ramos de negócios no Brasil todo, de modo que pode ser necessário
realizar o compartilhamento de algumas informações com as empresas do
grupo à qual a Prospecta pertence para que elas cumpram também suas
obrigações legais e/ou regulatórias.
Objetivando fornecer maior segurança no trato das informações, possuímos
Manual de Políticas Internas e Termo de Compromisso com o referido Manual,
assinado por todo o corpo de colaboradores e responsáveis pela Prospecta.

Identificação e forma de contato:
Este documento foi elaborado pelo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisetorial Prospecta LP, empresa com sede na Rua Emiliano
Perneta, 725, 14º. andar, Centro, CEP 80420-080, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.930.397/0001-22, que atua
como Controladora dos dados pessoais do Cliente para todos os fins da LGPD,
podendo
ser
contatada
através
do
seguinte
canal:
atendimento@prospectasa.com.br
Responsabilidade:
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Prospecta LP se
responsabiliza pelo tratamento dos dados nos termos dos Artigos 42 e
seguintes da LGPD, sendo responsável pela reparação de quaisquer danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo a que der causa em razão de
comprovada violação à LGPD.
Direitos do Titular:
Nos termos do Artigo 18 da LGPD, o titular de dados pessoais tem direito de
obter do controlador, a qualquer momento, as informações abaixo indicadas.
Esses direitos poderão ser exercidos a qualquer tempo, de maneira gratuita,
através de solicitação ao e-mail: atendimento@prospectasa.com.br









Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais;
Acesso aos dados pessoais;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular;
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa, quando o caso;
Revogação do consentimento, quando o caso.

Para mais informações, acesse a Política de Privacidade disponível no site da Prospecta S/A:
www.prospectasa.com.br

