
AVISO DE PRIVACIDADE 

 

A Absoluto Partners Ltda (coletivamente “Absoluto Partners”, “nós”, “nosso”, “nossa”, 

“nossos”, “nossas”, e “conosco”) estão inteiramente dedicadas a proteger informações 

relacionadas a pessoas naturais identificadas ou identificáveis (Dados Pessoais) que nós 

tratamos. 

Este Aviso de Privacidade Absoluto Partners (“Aviso”) descreve como nós coletamos, 

usamos, divulgamos, e retemos Dados Pessoais relacionados aos nossos serviços. Em razão 

da nossa atividade principal, a Absoluto Partners não solicita, nem coleta quaisquer tipos de 

dados, sejam eles sensíveis ou não. Ademais, em regra, a Absoluto Partners não tem acesso 

às informações identificadas dos investidores, uma vez que a identidade de cada um passa 

por um processo de pseudonimização inseridos no escopo do serviço prestado pelos demais 

agentes da cadeia de prestadores de serviço ao investidor; sendo certo que, tais prestadores 

são devidamente regulados e fiscalizados pelos entes reguladores e autorreguladores do 

mercado em que está inserida a Absoluto Partners. 

Este Aviso não se aplica a Dados Pessoais de membros da nossa equipe de trabalho no 

contexto da relação de trabalho dos mesmos.  

A Absoluto Partners é uma sociedade limitada que exerce desde o ano de 2019 a atividade 

de administração de carteira de valores mobiliários, estando sujeita às regras que regulam o 

mercado de capitais brasileiros.   

Em nossa atividade principal não tratamos dados, portanto, nossa política e este Aviso se 

limitam ao tratamento marginal que ocorre quando nossos clientes disponibilizam 

informações no ambiente do nosso relacionamento comercial e/ou contratual. Ademais, 

indiretamente, poderemos ter acesso a dados pessoais inseridos no contexto diário em que 

ligações telefônicas podem ser gravadas e informações trocados através de e-mails.  Assim, 

os Colaboradores da Absoluto Partners, no decorrer da relação contratual, poderão ter 

acesso a dados pessoais. 

Dependendo de como você interage conosco, nós podemos eventualmente lhe fornecer 

informações adicionais sobre como nós tratamos seus Dados Pessoais de acordo com 

circunstâncias e atividades específicas.  

Dados anônimos, desidentificados, e agregados, tal como são definidos de acordo com a 

legislação vigente, não são considerados “Dados Pessoais” dentro do contexto deste Aviso. 

 



1. Da Coleta dos Dados 

 

Em razão da atividade desenvolvida, a Absoluto Partners, como administradora de carteiras 

de valores mobiliários, não trata dados pessoais.  

No entanto, a Absoluto Partners pode ter acesso a dados pessoais na relação comercial e/ou 

contratual com o cliente. Estes podem ser coletados, por exemplo, a partir de gravação de 

chamada telefônicas e da troca de e-mails.  

A Absoluto Partners realizou relatório de impacto à privacidade e concluiu que os dados 

pessoais a que terá acesso podem ser listados como dados não sensíveis e, ainda, eventuais 

ilações decorrentes de interpretação indireta dos dados também não resultarão no tratamento 

de dados sensíveis.  

 

2. Por que Tratamos Dados Pessoais 

No geral, a Absoluto Partners trata Dados Pessoais para: 

 

• Execução do Contrato para com os clientes e/ou prestadores de serviço; e 

• O cumprimento e adequação às obrigações do ordenamento jurídico como um 

todo, em especial das obrigações regulações aplicáveis às empresas atuantes no 

mercado financeiro, às leis relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo; e/ou às obrigações tributárias.  

 

3. Bases Legais do Tratamento 

A Absoluto Partners se apoia nas seguintes bases legais para tratar Dados Pessoais, conforme 

permitido pela legislação vigente: 

 

• Tratamento necessário para execução dos contratos; 

• Cumprimento das obrigações legais ou regulatórias. 

 

Para mais informações sobre o tratamento de seus Dados Pessoais entre em contato com 

nosso Encarregado de Proteção de Dados (DPO - Data Protection Officer). 

 

4. Divulgação de Dados Pessoais 



A Absoluto Partners não irá alugar, arrendar, vender ou compartilhar os Dados Pessoais, 

porém, nós poderemos revelar os Dados Pessoais para as seguintes categorias de terceiros, 

sem a autorização do titular, conforme permitido pela legislação vigente: 

• Provedores de Serviços, que são as entidades que tratam Dados Pessoais em nome 

da Absoluto Partners, como por exemplo, provedores do serviço de nuvem. 

• Entidades com o direito legal de acessar Dados Pessoais, incluindo, conforme 

o caso, entidades policiais, serviços de inteligência, autoridades administrativas e 

jurídicas competentes e pessoas com intimações, ordens judiciais e outras formas de 

tratamento legal válidas e aplicáveis. 

 

5. Segurança e Retenção de Dados 

A Absoluto Partners emprega uma série de medidas técnicas, administrativas, físicas e 

organizacionais para proteger a segurança e confidencialidade dos seus Dados Pessoais. 

Apesar de nós tomarmos medidas para proteger seus Dados Pessoais, nós não podemos 

garantir que os Dados Pessoais que porventura viermos a tratar permanecerão seguros. 

Nas hipóteses previstas, caso o tratamento ocorra, a Absoluto Partners irá reter seus Dados 

Pessoais acessados e coletados durante o exercício de suas atividades e por um período de 

05 (cinco) anos. Sendo certo que, após este período, os Dados Pessoais serão eliminados.  

 

6. Seus Direitos 

A Absoluto Partners não tem relacionamento direto com o titular dos dados. Conforme 

contrato celebrado com os prestadores de serviço, os dados são tratados por estes e chegam 

anonimizados para a Absoluto Partners.  

No entanto, para aqueles Dados Pessoais a que a Absoluto Partners porventura venha a ter 

acessos, está na esfera do razoável - e o titular compreende  que suas informações poderão 

ser compartilhadas para depuração das informações e cotização dos seus investimentos. 

Assim, entendemos que o escopo do serviço prestado pela Absoluto Partners está dentro do 

esperado pelo titular, assim como, não avança à privacidade dos titulares.  

Especificadamente, mediante requisição endereçada ao Encarregado, o titular terá direito a 

pedir confirmação de atividades de tratamento que envolvam seus Dados Pessoais. E, caso 

confirmado o tratamento dos dados pessoais daquele titular, este poderá: 

• Solicitar acesso aos seus Dados Pessoais. 

• Pedir retificação ou que seus Dados Pessoais sejam apagados. 

• Pedir exclusão de certas transferências a terceiros. 



• A portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os 

nossos segredos industriais. 

No que tange à eliminação, uma vez que o titular dos dados se relaciona apenas com os 

nossos parceiros comerciais, eventuais dados pessoais mantidos na Absoluto Partners terão 

seu tratamento interrompido e/ou serão eliminados mediante solicitação do titular aos 

nossos parceiros comerciais, que deverão reportar a necessidade à Absoluto Partners. 

Para exercer algum direito que você acredita ter, conforme a legislação vigente, favor entrar 

em contato com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO). É possível que o Encarregado 

de Proteção de Dados precise verificar sua identidade antes de atender a sua solicitação. 

Se você acredite que não atendemos a sua solicitação ou não respondemos a alguma 

reclamação, você também tem o direito de reclamar junto à autoridade de proteção de dados 

ou outra autoridade competente na sua região. 

 

7. Dados de Crianças 

Nós não coletamos intencionalmente Dados Pessoais de menores de 16 anos sem a 

permissão dos pais ou responsáveis, exceto quando permitido por lei.  

 

8. Revisões a este Aviso 

Este Aviso poderá ser atualizado de tempos em tempos. Sugerimos consultar este Aviso 

regularmente e verificar a data da última atualização, conforme consta no início e no fim 

deste Aviso. Sempre que nós fizermos alguma mudança relevante ao conteúdo deste Aviso, 

nós iremos notificar você por meio de uma nota no nosso site, ou de qualquer outra maneira 

conforme exigido por lei. 

 

9.  Entre em Contato Conosco 

Para fazer uma solicitação referente ao tratamento dos seus Dados Pessoais, favor entrar em 

contato conosco pelo seguinte canal: dpo@absolutopartners.com.br. Nosso Encarregado, o 

Diretor de Risco e Compliance, se incumbirá de respondê-lo. 

mailto:dpo@absolutopartners.com.br

