
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Versa Gestora de Recursos Ltda. 

 

  



 

   2 
 

ÍNDICE 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................ 4 

CONCEITOS ................................................................................................................................................. 4 

DADOS PASSÍVEIS DE COLETA ................................................................................................................ 4 

FINALIDADE DO TRATAMENTO E USO DOS DADOS ............................................................................. 5 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS ........................................................................................................... 5 

SEGURANÇA DOS DADOS ........................................................................................................................ 6 

VIGÊNCIA DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS ..................................................................................... 6 

ENCARREGADO .......................................................................................................................................... 6 

DIREITOS DO TITULAR .............................................................................................................................. 7 

TÉRMINO DO TRATAMENTO ..................................................................................................................... 7 

TREINAMENTO ............................................................................................................................................ 7 

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO ....................................................................................................................... 8 

 

  



 

   3 
 

CONTROLE DE VERSÕES 
 

 

Versão Revisão Revisor 

1.0 Novembro/2021 Nicolas Takeda | Risco 

  



 

   4 
 

APRESENTAÇÃO 

A Política de Privacidade da Versa Gestora de Recursos Ltda. (“Versa”), aplica-se a todos os sócios, colaboradores, 

clientes, prestadores de serviços ou qualquer pessoa natural que venha a compartilhar dados pessoais com a 

gestora. Todos os dados obtidos serão objeto de adequado tratamento interno sujeitando-se as demais políticas da 

Versa, em especial, à política de segurança da informação e ao código de ética. 

A formalização dessa política, vem cumprir com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), 

reforçando a transparência como princípio geral da Versa e demonstrando a diligência da gestora com o uso e 

tratamento de dados que porventura venha a obter acesso no âmbito de suas atividades e responsabilidades. 

CONCEITOS 

Para fins dessa Política, consideram-se: 

- Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

- Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; 

- Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte 

eletrônico ou físico; 

- Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 

- Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais; 

- Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em 

nome do controlador; 

- Usuário: pessoa natural que acessa o site do controlador; 

- Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus 

dados pessoais para uma finalidade determinada; 

DADOS PASSÍVEIS DE COLETA 

A Versa, em sua função de Controladora, classifica os dados pessoais em sua posse em duas categorias: 

a) Dados de sócios e colaboradores da Versa; 

b) Dados de terceiros; 

Para fins de transparência e identificação de riscos, fica mapeado abaixo os dados passíveis de coleta e 

armazenamento de sócios e colaboradores da Versa: (lista não exaustiva) 
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Dado Dado 

Nome Profissão 

Data de nascimento Currículo 

Nome dos progenitores Endereço 

RG, CPF, CNH Telefone e e-mail 

Título de Eleitor Biometria 

Estado Civil Dados bancários 

Escolaridade Imagens 

 

De forma similar, dados de terceiros mapeados que a Versa pode ter acesso no âmbito de suas atividades de 

responsabilidades: (lista não exaustiva) 

Dado Dado 

Nome Escolaridade 

Data de nascimento Currículo 

RG, CPF, CNH Endereço 

Profissão Telefone e e-mail 

Estado Civil  

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO E USO DOS DADOS 

Os dados pessoais de terceiros poderão ser utilizados para envio de e-mails de divulgação, além de estudos 

realizados pela Versa para melhorar o conhecimento de sua base de clientes. Os dados utilizados para este fim, 

serão sempre agrupados pelos operadores de forma a anonimizar seus titulares e não permitir a sua identificação. 

Em relação aos dados pessoais de sócios e colaboradores, estes serão utilizados dentro da finalidade que a relação 

laboral e societária estabelecida requer, viabilizando o devido cumprimento das atividades e quaisquer regras e 

requisições da qual a Versa está sujeita. 

Os operadores autorizados pela gestora devem registrar em inventário próprio as operações realizadas que incluam 

tratamento de dados pessoais. 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Como regra, a Versa não compartilha dados pessoais de titulares com terceiros, a menos que tenha autorização de 

seu Titular. Exceto, contexto no qual o compartilhamento esteja autorizado na legislação vigente. Nestes casos, 

tanto a Versa quanto o operador, se comprometem com o integral atendimento aos requisitos legais.  



 

   6 
 

SEGURANÇA DOS DADOS 

A Versa responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger 

os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.  

Cada sócio e colaborador, no escopo de sua atividade, é responsável e deve zelar pela segurança dos dados 

pessoais de titulares que porventura tenha acesso nos termos desta política, da política de segurança da informação 

e da Lei nº 13.709/18 (“LGPD”), devendo inclusive considerar a avalição de risco em privacidade – que contenham 

dados sob responsabilidade da gestora - nos projetos, sistemas e processos dos quais participa ou faz uso. 

A Versa se dispõe a comunicar ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares 

envolvidos, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular, seguindo 

o disposto no art. 46 da LGPD. 

Para mais informações sobre segurança de dados consultar a Política de Segurança da Informação e Cibernética. 

VIGÊNCIA DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

Na categoria de sócios e colaboradores, os dados pessoais serão mantidos nos registros pelo período em que for 

pertinente às atividades e funções exercidas pela gestora. A Versa se resguarda ao direito concedido pela LGPD 

de não remover dados que prejudiquem o cumprimento de demandas regulatórias e das atividades da gestora, como 

políticas internas e/ou due diligences. 

Dados de terceiros anonimizados poderão ser mantidos por tempo indefinido, desde que não exista a possibilidade 

de identificação do indivíduo. 

Dados de terceiros não anonimizados, consentidos pelo Titular para recebimento de comunicação, divulgação, e/ou 

promoção, ficarão armazenados enquanto a Versa pretender realizar esta finalidade; 

A qualquer momento, o Titular do dado poderá exercer seus direitos (ver tópico ‘direitos do titular’) sobre seus dados 

na base da Versa. Neste caso, o titular deverá entrar em contato via e-mail (contato@versaasset.com,br) registrando 

seu consentimento e apresentando identificação que comprove sua titularidade. 

ENCARREGADO 

A Versa definiu como encarregado pelo tratamento dos dados pessoais o Diretor de Compliance. As 

responsabildades do encarregado consistem em: 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; 

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

mailto:contato@versaasset.com,br
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III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à 

proteção de dados pessoais; e 

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. 

Adicionalmente, a Versa entende ser papel do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, a inclusão de 

reporte sobre privacidade e proteção de dados para processos críticos, em relatório dedicado ou no relatório de 

conformidade anual. 

DIREITOS DO TITULAR 

Conforme descrita na lei 13.709/18 (LGPD), o titular dos dados pessoais tem direito a obter da Versa, em relação 

aos dados do titular por ela tratada, a qualquer momento e mediante requisição: 

I – confirmação da existência de tratamento; 

II – acesso aos dados; 

III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 

a Lei nº 13.709/18; 

V – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 

16 da Lei nº 13.709/18; 

VI – informação das entidades públicas e privadas com as quais o Controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 

VIII – revogação do consentimento, quando aplicável nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709/18. 

TÉRMINO DO TRATAMENTO 

Esta Política de Privacidade se aplica às circunstâncias acima mencionadas durante todo o período em que a Versa 

armazenar os dados pessoais do Titular. 

TREINAMENTO 

A Versa entende essencial que o seu treinamento anual, supervisionado pelo Diretor de Compliance, abranja todos 

os preceitos contidos na presente política, de modo que seus Colaboradores estejam sempre cientes e consonantes 

dos procedimentos aqui descritos. 
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VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

Esta política será revisada periodicamente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de 

atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que 

demandem tal providência. 

 

 

 


