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I- INTRODUÇÃO

A TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA. reserva-se o direito de modificar esta Política com o objetivo de

adaptá-la a novidades legislativas, critérios jurisprudenciais, práticas do setor, ou interesses da Telefónica Factoring

do Brasi l Ltda. Qualquer modificação na mesma será anunciada com a devida antecedência, para que tenha

perfeito conhecimento do seu conteúdo.

Para poder prestar-lhe determinados serviços, é necessário gerir os seus dados pessoais. Para estes efeitos, os

mesmos, serão incorporados nas correspondentes atividades de tratamento de dados da TELEFÓNICA FACTORING

DO BRASIL LTDA. e serão tratados com a finalidade específica de cada tratamento, em conformidade, principalmente,

com as bases legais que legitimam esse tratamento, indicadas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), lei

13.853, de 2019.



II - INFORMAÇÃO GERAL
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Em seguida, a TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA. informa, de maneira geral, sobre a salvaguarda da privacidade

e da proteção de dados de caráter pessoal aplicada às atividades de tratamento que efetua através do Portal, assim

como por outros meios:



1. Quem é o Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
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A Telefónica Factoring do Brasil Ltda. (CNPJ 04.329.723/0001-90), detém a condição de Responsável pelo
Tratamento, com sede social para estes efeitos em R u a D e s e m b a r g a d o r E l i s e u G u i l h e r m e , 6 9 -
6 ° a n d a r – S ã o P a u l o - B r a s i l .

Email de contacto: gpd.br@telefonicafactoring.com

2. Para que fins tratamos os seus dados pessoais?

A finalidade da recolha e tratamento dos dados pessoais, através dos diferentes formulários propriedade da

TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA., colocados à disposição dos Utilizadores, é, conforme o caso concreto,

gerir e atender a pedidos de informação, dúvidas, queixas ou sugestões às publicações ou a quaisquer serviços ou

atividades, atos ou eventos prestados, oferecidos, endossados e patrocinados pela TELEFÓNICA FACTORING

DO BRASIL LTDA..
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3.Qual é a base jurídica que legitima o tratamento dos seus dados pessoais? Quer dizer, o que fundamenta ou possibilita 
que possamos tratar os seus dados pessoais?

A LGPD prevê dez bases ou justificativas legais que legitimam o tratamento de dados pessoais. Utilizaremos os seus
dados pessoais em estrito respeito a estas justificativas legais, indicadas na LGPD. A base legal para tratamento
dependerá da finalidade para qual os seus dados pessoais serão utilizados pela Telefonica Factoring do Brasil Ltda.,
entre as quais listamos a) A celebração e a execução correta de um contrato firmado; b) O cumprimento de uma
obrigação legal ou regulatória; c) Quando é necessário o seu consentimento para fazê-lo.

4. Por quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?

Os seus dados pessoais serão conservados durante o prazo correspondente para gerir os nossos serviços de forma
eficiente, desde que a pessoa interessada não solicite a sua eliminação. Mesmo solicitada a eliminação, serão
mantidos bloqueados durante o tempo necessário, e limitando o seu tratamento, unicamente para algum
destes pressupostos: cumprir as obrigações legais/contratuais de qualquer tipo a que estejamos submetidos
e/ou durante os prazos legais previstos para a prescrição de quaisquer responsabilidades pela nossa parte e/ou o
exercício ou a defesa de reclamações derivadas da relação mantida com o titular dos dados.
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5. Quem deve manter os dados atualizados?
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Por outro lado, com a finalidade dos dados constantes nos nossos ficheiros, informáticos e/ou em papel, correspondam
sempre à realidade, estes devem ser mantidos atualizados. De maneira que, para estes efeitos, o Titular deverá
realizar as alterações, diretamente, quando estiver habilitado para tal ou comunicando, por meio fidedigno, à área ou
departamento correspondente da TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA..

6. Quem podem ser os cessionários ou destinatários dos seus dados pessoais?

Os dados pessoais não serão cedidos ou comunicados a terceiros, salvo nos pressupostos necessários para o 

desenvolvimento, controle e cumprimento das finalidades expressas, nos pressupostos previstos na Lei.
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7. Segurança dos dados pessoais
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A TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA. adotará no seu sistema de informação as medidas técnicas e
organizativas adequadas, dando cumprimento ao princípio de responsabilização e prestação de contas, para
garantir a segurança e a confidencialidade dos dados armazenados, evitando assim, a sua alteração, perda,
tratamento ou acesso não autorizado; tendo em conta o estado da técnica, os custos de aplicação, e a natureza, o
alcance, o contexto e os fins do tratamento, assim como riscos de probabilidade e gravidade variáveis associadas a cada
um dos tratamentos.

8. Quais são os seus direitos em matéria de proteção de dados e como pode exercê-los?

Você poderá exercer os direitos de acesso, retificação, eliminação, limitação, portabilidade ou, conforme o caso, oposição.
Para estes efeitos, deverá apresentar um pedido por escrito na TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA. – cituado na R u a
D e s e m b a r g a d o r E l i s e u G u i l h e r m e , 6 9 - 6 ° a n d a r – S ã o P a u l o – B r a s i l . No pedido por escrito
deverá especificar qual destes direitos solicita que seja satisfeito e, por sua vez, deverá exibir ou, em caso de envio postal,
fazer acompanhar o envio da cópia do Documento de Identificação ou documento identificativo equivalente. Caso atue
através de representante, legal ou voluntário, deverá enviar também o documento que atesta a representação e o
documento de identificação desse representante.
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A seguir, fornecemos mais informações sobre o exercício dos seus direitos de proteção de dados :
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a) Quais são os meus direitos?

b) Quem podem exercer estes direitos perante a TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA?

c) Como e onde posso exercer estes direitos?

d) Informação complementar.
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A norma de proteção de dados permite que se possa exercer perante o responsável pelo tratamento, TELEFÓNICA

FACTORING DO BRASIL LTDA., os direitos de acesso, retificação, oposição, portabilidade, eliminação (“direito ao

esquecimento”), limitação do tratamento e de não ser objeto de decisões individualizadas em conformidade com a

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), Lei 13.853 de 2019.

9

II- INFORMAÇÃO GERAL

8.a) Quais são os meus direitos?



II- INFORMAÇÃO GERAL
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8.a.1 DIREITO DE ACESSO

Você tem direito a conhecer:

• Se estamos a tratar, ou não, dados pessoais que lhe digam respeito.

• A origem dos seus dados, caso Você não os tenha fornecido.

• As finalidades do tratamento dos seus dados.

• As categorias de dados tratados.

• Os destinatários ou as categorias de destinatários aos quais foram ou serão comunicados os dados pessoais.

• Se possível, o prazo previsto de conservação dos dados pessoais (ou, caso não seja possível, os critérios utilizados para 
determinar este prazo).

• O direito a apresentar uma reclamação perante uma autoridade de controle.

• Se tomamos decisões automatizadas - incluindo a elaboração de perfis - utilizando os seus dados pessoais.



II- INFORMAÇÃO GERAL
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8.a.2 DIREITO DE RETIFICAÇÃO

Você tem direito a que os seus dados pessoais sejam retificados:

• Completando-os, caso estejam incompletos.

• Atualizando-os ou retificando-os, se por qualquer motivo já não estiverem de acordo com a realidade vigente ou sejam 

imprecisos.

• Através do exercício do direito de retificação, garantiremos que todos os seus dados pessoais sejam precisos e completos.



II- INFORMAÇÃO GERAL
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• 8.a.3 DIREITO DE ELIMINAÇÃO

Você tem direito a que sejam eliminados os seus dados pessoais quando ocorra alguma das seguintes condições:

• Os ditos dados já não sejam necessários para os fins para os quais foram recolhidos ou tratados.

• Você tenha exercido com êxito o direito de oposição ao tratamento dos seus dados.

• Os dados pessoais tenham sido tratados ilicitamente.



II- INFORMAÇÃO GERAL
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8.a.4 DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO

• Você terá direito a obter a limitação do tratamento dos seus dados pessoais

8.a.5 DIREITO DE OPOSIÇÃO

• Você terá o direito a pedir-nos que deixemos de utilizar os seus dados pessoais, por exemplo, quando creia que os 

mesmos possam estar incorretos ou creia que já não precisemos de os utilizar

8.a.6 DIREITO DE PORTABILIDADE

• Quando o tratamento dos seus dados estiver baseado no consentimento ou seja necessário para a execução de

um contrato ou pré-contrato, e se efetue por meios automatizados, Você terá direito à portabilidade dos seus

dados, ou seja, a que sejam entregues em formato estruturado, de uso comum e leitura mecânica,

inclusivamente a remetê-los a um novo responsável, e é por isso que a entidade facilitará a portabilidade dos

seus dados ao novo responsável.



Você, na qualidade de interessado ou titular dos dados de caráter pessoal, atuando em nome e direito próprios.

Através de outra pessoa que atue, devidamente acreditada, como representante legal (por exemplo, quando os

titulares do poder paternal ou tutela atuam em nome de pessoa menor de 14 anos ou quando se atua como

representante legal de uma pessoa com diversidade funcional) ou voluntário (pessoa a quem Você livre e

voluntariamente tenha concedido poderes de representação para estes efeitos).
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8.b) Quem pode exercer estes direitos perante a TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA?



Por correio postal
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Pode apresentar a comunicação, remetendo-a para o seguinte endereço postal:
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69 – 6° andar - CEP 04004-030 .

Pela Internet Pode apresentar a comunicação enviando uma mensagem para o seguinte endereço de correio eletrónico:
gpd.br@telefonicafactoring.com

Em ambos os casos deverá:

• Fornecer os dados e informações suficientes para atender ao pedido.

• Assine o impresso de forma manuscrita ou, caso disponha de certificado digital reconhecido, assine-o eletronicamente.

• Junte uma cópia de sua Documentação de Identificação, Passaporte, Autorização de Residência ou outro documento identificativo
equivalente. Caso atue em representação de um terceiro, deve incluir também cópia do seu Documento de Identificação ou
documento identificativo equivalente, assim como o documento que acredita a representação do interessado.
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8.c) Como e onde pode exercer estes direitos?
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A TELEFÓNICA FACTORING DO BRASIL LTDA. analisará se o pedido tem ou não diferimento. Comunicará ao

requerente a decisão adotada, procedendo em consequência: se for procedente, adotará as medidas oportunas de

acordo com o direito exercido; se for improcedente, indicará o sistema de recursos legalmente previstos. Caso os

pedidos sejam manifestamente infundados ou excessivos (por exemplo, de caráter repetitivo) a TELEFÓNICA

FACTORING DO BRASIL LTDA. poderá: (i) Cobrar uma taxa proporcional aos custos administrativos suportados (ii)

Negar-se a atuar.

Para mais informações ou esclarecimento sobre os seus direitos em matéria de proteção de dados de caráter pessoal,

pode enviar uma mensagem para o seguinte endereço de correio eletrônico: gpd.br@telefonicafactoring.com
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8.d) Informação complementar
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