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1. Objetivo
Alinhados com as melhores práticas da legislação e com base em uma filosofia de transparência, a
GeoCapital apresenta a presente Política, regida pelo Código de Governança Corporativa e pelos
princípios básicos à coleta, armazenamento e tratamento de informações – o que inclui os conceitos
de privacidade e utilização de cookies.

Este documento se aplica aos candidatos em processo de seleção, Colaboradores, clientes,
fornecedores, terceiros e quaisquer pessoas que tenham acesso a qualquer meio da GeoCapital.

A GeoCapital não vende, aluga, divulga ou comercializa informações pessoais com terceiros sem
que haja consentimento explícito ou sem que seja exigido por lei.

A Política de Privacidade se aplica quando há coleta de dados online e offline, incluindo os Dados
Pessoais. A aceitação da nossa Política será feita quando você se cadastrar para usufruir de um dos
serviços, se candidatar a um processo de seleção e, ou, integrar o time da GeoCapital. Tal aceitação
se dará mediante o momento em que você, concordar com o uso dos seus dados para cada uma
das finalidades aqui descritas – a presente Política estará disponível à consulta pública em nosso
site. Caso não concorde com esta Política, por favor, não continue o seu procedimento de registro
e não use os nossos serviços.

No âmbito da nossa atuação, é de responsabilidade individual do usuário a leitura completa e
atenta desta Política, estando plenamente ciente e conferindo, assim, a sua livre e expressa
concordância com os termos aqui estipulados, incluindo a coleta dos dados aqui mencionados,
bem como a utilização para os fins abaixo especificados.

2. Definições
Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas.
Agentes de tratamento: o controlador e o operador.
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Cookies: Pequenos arquivos enviados pelos Nossos Ambientes, salvos nos seus dispositivos, que
armazenam as preferências e poucas outras informações, com a finalidade de personalizar sua
navegação de acordo com o seu perfil.
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Finalidade: realização do tratamento dos dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, quando o Consentimento se fizer aplicável
Dado Pessoal: toda e qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável, ou seja, que permita identificar a respectiva pessoa física.
Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre 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 vinculado a uma pessoa
natural.
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de
dados pessoais em nome do controlador;
Titular: pessoa natural ou jurídica a quem se referem os dados que são objeto de tratamento.
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 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.
Transparência: Você contará com informações claras, precisas e de fácil acesso sobre a realização
do tratamento, observados os segredos comerciais.
Responsabilização e prestação de contas: adotamos medidas eficazes e capazes de comprovar a
observância e o cumprimento das normas destinadas à proteção dos Dados Pessoais, e inclusive,
da eficácia dessas medidas.
Não discriminação: asseguramos que não há tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos
ou abusivos.
Segurança: utilizamos medidas técnicas aptas para a proteção dos Dados Pessoais de possíveis
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas que possam gerar destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão dos Dados Pessoais.
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A GeoCapital adota as medidas de segurança, técnicas e administrativas para assegurar a proteção
de Dados Pessoais de acessos não autorizados e de ocorrências acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de Tratamento inadequado ou ilícito.

A segurança da informação também é um dos pilares a ser respeitado e assegurado pelos Agentes
de Tratamento de dados. Caso haja vazamento de dados individuais ou acessos não autorizados,
poderá ser considerada a resolução desses conflitos via extrajudicial por meio de uma conciliação
direta entre o Controlador e o Titular dos dados.

3. Finalidades de tratamento dos dados pessoais
À luz dos termos da Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), a GeoCapital
realiza o tratamento de dados pessoais com finalidades específicas e de acordo com as bases legais
previstas. Para qualquer outra finalidade, para a qual o consentimento do titular deva ser coletado,
o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

Ademais, a Geo Capital se compromete a coletar os dados respeitando os conceitos de ética em
conformidade ao código de governança – o que inclui o respeito aos direitos humanos e a rejeição
a qualquer tipo de discriminação.

Com relação a prestadores de serviços específicos, a GeoCapital encaminhará o Anexo “Termo de
Proteção de Dados”, para ser assinado, de modo a garantir que estão sendo observados e
praticados os parâmetros da LGPD nesta atuação, bem como garantir que, se em caso de acesso
a dados de forma equivocada, o terceiro também deve cumprir com a LGPD.

4. Dados coletados
A GeoCapital pode solicitar no início ou na manutenção de relacionamentos dados diretamente ao
titular, ou de fontes externas legítimas, com devido embasamento legal ou contratual. Para este
objetivo, são:

Conjunto de dados:
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1.

Nome completo ou nome social;

2. Data de nascimento ou constituição;
3. Identificação nacional (como CPF, RG, CNH, CNPJ ou NIRE) ou número de identificação
estrangeira (como passaporte, RNE ou tax ID);
4. Identificação completa de beneficiários finais envolvidos;
5. Nacionalidade ou sede;
6. E-mail;
7. Endereço;
8. Estado Civil;
9. Gênero;
10. Telefones;
11. Se é Pessoa Politicamente exposta; e
12. Documentos adicionais.

Os principais objetivos da GeoCapital no processamento de dados são no sentido de:
1.

Cumprir obrigações regulatórias ou legais;

2. Exercer direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral;
3. Cumprir decisões de autoridades, administrativas ou judiciais. Quando alguma autoridade
requerer o acesso a dados pessoais sob guarda da GeoCapital e este pedido estiver
respaldado pela LGPD, serão fornecidas as informações estritamente necessárias para o
cumprimento da solicitação;
4. Verificar a sua identidade e garantir maior segurança durante a sua navegação em nossos
canais, bem como adotar procedimentos de prevenção à fraude, com o intuito de oferecer
proteção ao titular;
5. Executar ações em virtude de relações pré-contratuais, ou durante a vigência de
contratação (ciclo de vida do produto) ou pós-contratação (retenção, cobrança, etc.);
6. Background check e Enhanced Due Dilligence;
7. Prevenção, detecção e investigação de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo
e fraude;
8. Tratar reclamações, dúvidas e solicitações (Atendimento ao Cliente, SAC, Ouvidoria);
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9. Realizar pesquisa de satisfação de produtos/serviços. O objetivo é a entrega de informações
solicitadas, aprimoramento de nossa gama de produtos e aperfeiçoamento de nossas
ofertas ao cliente;
10. Proceder com auditorias;
11. Analisar dados para aperfeiçoar a usabilidade, experiência e interatividade na utilização dos
nossos portais, sites e aplicativos
12. Fazer ofertas e/ou fornecer recomendações mais assertivas às suas necessidades ou
interesses, inclusive mediante campanhas de marketing ou de simulações realizadas;
13. Realizar pesquisas de comunicação e marketing de relacionamento, para melhorar nossos
produtos e serviços;
14. Promover campanhas, bolsas, patrocínios e eventos;
15. Utilizar cookies, conforme consta a seguir nesta Política;
16. Realizar manutenção e a atualização cadastral;
17. Processos necessários relativos, por exemplo, a subscrição e resgate de fundos;
18. Atendimento ao consumidor durante o prazo contratual, por exemplo, relatório relativo à
performance de produto Cumprimento de obrigações legais.
Os sistemas e meios de processamento para fornecer serviços e produtos são continuamente
desenvolvidos e testados internamente para garantir a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliência constantes. O cumprimento do dever de sigilo aplicável ao setor
financeiro é assegurado em todos os casos.

5. Uso de cookies
Durante a navegação no site, a GeoCapital se reserva ao direito de usar cookies e coletar, tratar e
armazenar para que o usuário tenha a melhor experiência possível no portal.

Cookies são pequenos arquivos gravados no dispositivo de acesso enquanto este navega na
internet e são armazenados em seu navegador, armazenando suas preferências e personalizando
seu acesso.

Portanto, este mecanismo permite que a navegação seja mais eficiente e rápida, aperfeiçoa sua
usabilidade, experiência e interatividade aprimora ofertas e oferecimento de informações mais
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assertivas e relevantes às necessidades e interesses dos clientes, busca maior eficiência em relação
à frequência e continuidade da comunicação e realiza pesquisas de comunicação e marketing de
relacionamento, para melhorar os produtos e serviços, bem como apuração de estatísticas em
geral.

Ao acessar o site, você será notificado sobre o uso de cookies e onde acessar a Política em tela.

6. Candidatura em processo de seleção e Colaboradores
A GeoCapital está comprometida com a conscientização de candidatos a vagas de emprego e de
estágio. Para isso, são armazenadas as informações coletadas, no contexto de seu processo seletivo
e de contratação, de modo que a presente política de privacidade também tem por objetivo
fornecer informações claras e precisas aos Candidatos acerca do tratamento de dados pessoais
realizado.

Os dados coletados são utilizados apenas para fins de Know Your Employee – ou seja, de verificação
da idoneidade e das informações prestadas anteriormente à contratação. Este procedimento tem
por objetivo garantir a gestão de riscos previstas nas obrigações regulatórias aplicáveis à
GeoCapital através da verificação de antecedentes criminais.

Durante o processo de seleção, podem ser coletados: dados pessoais, assim como informações em
entrevistas e em eventuais testes realizados – o que pode incluir, mas não se limitar a informações
sobre os seus últimos empregos, a função que desempenha, expectativa de remuneração,
benefícios e referências. Na medida exigida ou permitida pela lei aplicável, também podemos
processar certos dados pessoais confidenciais caso necessário.

Qualquer candidato reconhece que o resultado de testes técnicos e, ou, psicológicos que possam
vir a ser empregados em seu processo seletivo serão analisados para fins de avaliação do perfil e
capacidade técnica.
Estes dados serão armazenados e poderão ser compartilhados com terceiros para fins de
verificação, bem como para confecção de contrato, agendamento de exame admissional,
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configuração de pagamento de remuneração e benefícios e fornecimento de ferramentas
tecnológicas.

Na hipótese de aprovação no processo seletivo e contratação, o tratamento de dados pessoais
passará a ser regido integralmente para a manutenção de relacionamento assim como é feito de
forma equânime a todos os Colaboradores.

7. Tratamento de informações pessoais
Para o início e manutenção de relacionamentos, a GeoCapital adota recursos visando a proteção
das informações pessoais dos titulares.

As informações de caráter pessoal dos titulares – ou seja, todas aquelas que forem relacionadas a
pessoa natural identificada ou identificável não são divulgadas, exceto nas hipóteses expressamente
mencionadas nesta Política.

Tais informações são coletadas por meio dos canais de relacionamento e armazenadas utilizandose rígidos padrões de sigilo e integridade, bem como controles de acesso físico e lógico,
observando-se sempre os mais elevados princípios éticos e legais.
Caso o usuário decida fornecer suas informações pessoais, inclusive as informações pessoais
sensíveis, tais informações serão tratadas atendendo às finalidades definidas e de acordo com as
bases legais definidas pela legislação vigente.
Entretanto, fica reservado ao usuário o direito de, a qualquer momento, inclusive no ato da
disponibilização das informações pessoais, informar à GeoCapital, por meio dos canais de
comunicação disponíveis para o cadastramento de tais informações, do não interesse em receber
tais anúncios, inclusive por e-mail.
Por fim, como um procedimento necessário na prevenção contra a COVID-19, toda e qualquer
pessoa que precise ir ao escritório – localizado na Rua Hungria, 1400, Conjunto 21, Jardim Europa,
São Paulo, SP, CEP 01455-000 – deve se submeter ao teste de verificação de PCR ou sorológico.
Portanto, a GeoCapital resguarda o direito de processamento de informações sobre saúde de
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terceiros com laboratórios contratados exclusivamente apenas com o intuito de evitar o contágio
e disseminação da doença.

8. Transferência
Os dados pessoais tratados em decorrência do uso dos serviços serão processados pela GeoCapital
em conformidade com legislação vigente aplicável. Apesar de entidade ser sediada no Brasil, pode
realizar o tratamento de dados pessoais em outros países através da contratação de empresas
parceiras, estas que, por sua vez, estarão submetidas às obrigações desta Política de Privacidade.
As transferências interna serão cobertas por um acordo de processamento interno celebrado pelos
membros da GeoCapital, que obriga contratualmente cada membro a garantir que os dados
pessoais recebam um nível adequado e consistente de proteção onde quer que é transferido para.
Quando transferimos dados pessoais para terceiros, sediados ou não no Brasil (por exemplo, para
terceiros que nos fornecem serviços), obteremos deles compromissos contratuais para proteger
seus dados pessoais.
No caso de transferência de dados para outro país, tendo em vista que as operações podem
envolver países como EUA, UE, Cayman, Bahamas, Canadá, Londres. A legislação de dados em
outros países pode ser as mesmas e/ou não garantir o mesmo nível de proteção quanto a legislação
aplicável no Brasil. Nesta hipótese, a GeoCapital implementará mecanismos contratuais e
operacionais para que o compartilhamento esteja em conformidade com a LGPD.

9. Exercício de direitos
Em cumprimento à regulamentação aplicável no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais,
em especial a LGPD, a GeoCapital respeita e garante ao titular a possibilidade de:
1.

Confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados;

2. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
3. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a Lei;
4. Portabilidade dos dados a outro fornecedor;
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5. Eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses de
guarda legal e outras dispostas em Lei;
6. Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a
GeoCapital compartilhou seus dados, exceto nos casos de cumprimento de demandas
legais previamente classificadas como sigilosas;
7. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser
informado sobre as consequências, em caso de negativa
8. Revogação do consentimento
9. Oposição aos tratamentos realizados com fundamento em uma das hipóteses de dispensa
de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD; e
10. Revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados
pessoais que afetem os interesses dos titulares de dados, respeitados os segredos comercial
e industrial do Santander, tais como, mas não limitando-se, àqueles pautados em critérios
de risco de crédito, de prevenção a fraudes ou de decorrentes de execução de contrato.
A GeoCapital empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo
possível. As informações serão mantidas enquanto for mantido o relacionamento (de colaborador,
cliente ou terceiro). Caso seja solicitado o cancelamento, as informações serão excluídas em até 60
(sessenta) dias após o cancelamento da conta.

10. Solicitações e Reclamações
Em prol de estar em conformidade com as leis com os padrões mais elevados de proteção de
dados no Brasil e no mundo, nomeamos um Data Protection Officer (DPO), que será responsável
por supervisionar todas as questões relacionadas a esta Política de Privacidade e ao tema de
proteção de dados.
Se você acredita que suas informações pessoais foram usadas de maneira incompatível com a
Política de Privacidade ou suas escolhas, ou se você tiver outras dúvidas, comentários ou sugestões
relacionadas a esta Política de Privacidade, entre em contato pelos nossos canais de atendimento
que estão descritos abaixo, aplicável às necessidades de clientes diretos, terceiros, fornecedores,
colaboradores, ex-colaboradores e candidatos em processos seletivos.
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E-mail: data.protection@geocapital.com.br

11. Comunicação
Para fins da legislação em vigor e desta Política, considera-se Publicidade e Marketing toda
comunicação que tenha por objeto propaganda institucional e estratégia mercadológica dos
fundos geridos, entre a GeoCapital e investidores ou potenciais investidores, por meio de mídia
pública disponibilizado em locais públicos, mala direta, e-mail marketing, ou quaisquer outros
veículos e sítios públicos (televisivo, impresso, radiofônico, digital, audiovisual e tecnologias que
possam surgir).

À luz do artigo 19 da Instrução CVM nº 558, qualquer meio de comunicação comercial da
GeoCapital é gravado com o objetivo de garantir as obrigações legais e regulatórias às quais
estamos submetidos. Portanto, dados pessoais transferidos por estes meios serão tratados
devidamente e guardados para esta finalidade.

12. Treinamento e capacitação
A GeoCapital se compromete a fornecer treinamento adequados e proporcionais às atividades
prestadas pelos seus Colaboradores, compreendendo as principais preocupações da LGPD.
Ademais, é fornecido frequentemente um treinamento específico à área de Compliance, Tecnologia
e Operações, por serem áreas mais sensíveis e com especiais necessidades de capacitação.

13. Disposições finais
Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política de Privacidade pode
passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar periodicamente esta página para que
você tenha conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que
ensejem em um novo consentimento, iremos publicar essa atualização e solicitar um novo
consentimento.
Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno cumprimento desta
Política de Privacidade e/ou de prerrogativas decorrentes dele ou da lei, não constituirão novação
ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos aqui previstos, que poderão ser plena
12

e integralmente exercidos, a qualquer tempo. Caso se perceba que uma disposição é nula, as
disposições restantes desta Política de Privacidade permanecerão em pleno vigor e um termo válido
substituirá o termo nulo, refletindo nossa intenção, tanto quanto possível.
Essa Política será interpretada segundo a legislação vigente aplicável, no idioma português, sendo
eleito o foro do seu domicílio para dirimir qualquer controvérsia que envolva este documento, salvo
ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.
Em caso de relacionamento estrangeiro, em razão dos nossos serviços serem oferecidos apenas
em território nacional, se submete à legislação brasileira, concordando, portanto, que em havendo
litígio a ser solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro da Comarca de São Paulo.
Ademais, para os casos de cotistas de fundos de investimentos, que são distribuídos e
administrados por terceiros, é necessário recorrer aos respectivos canais de atendimento para
identificar os canais de atendimento à LGPD.
Por fim, insta constar que a utilização de Serviços e as ordens comandadas fora do território
brasileiro, ou ainda as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar sujeitas também
à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem comandadas ou iniciadas.
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Anexo - Termo de Proteção de Dados
Pelo presente instrumento, de um lado, Geo Capital Gestora de Recursos LTDA, com sede na Rua
Hungria, 1400, CJ 21, São Paulo/SP, CNPJ nº 19.331.654/0001-26, neste ato representado por seu
Responsável legal, doravante designada simplesmente como GeoCapital, e de outro lado,

xxxxxx, com sede na ENDEREÇO, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ, com endereço na XXXXXXX,
neste ato representado por Sr. RESPONSAVEL LEGAL, doravante denominada simplesmente como
xxxxxx.

Acordam as partes, neste ato acima qualificadas e abaixo assinadas, celebrar o presente “Termo de
Proteção de Dados”, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Para os fins deste termo, são considerados:

a) AUTORIDADE NACIONAL: de acordo com o texto da Lei Geral de Proteção de Dados, a
“Autoridade Nacional de Proteção de Dados” (ANPD) é um órgão da administração pública
que será responsável pela implementação, fiscalização e cumprimento da LGPD.

b) CONTROLADOR DA BASE DE DADOS: a lei define como controlador a “pessoa natural ou
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento
de dados pessoais”. Em outras palavras, toda pessoa física ou jurídica responsável pelas
decisões acerca do tratamento de dados pessoais.

c) OPERADOR DA BASE DE DADOS: é a pessoa física ou jurídica que trata os dados pessoais a
partir das obrigações e finalidades definidas pelo controlador. O operador também tem
responsabilidade sobre o vazamento ou qualquer tipo de danos causados aos titulares. Assim,
tanto o operador quanto o controlador devem manter registros sobre o tratamento de dados.
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d) DPO (DATA PROTECTION OFFICER): a função do DPO consiste em atuar como o canal de
comunicação perante os usuários titulares dos dados pessoais e autoridades governamentais
controladoras, e de forma geral, prestar assistência sobre as práticas de tratamento de dados,
bem como, verificar se estas estão em conformidade com a lei, é responsável por aceitar
reclamações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; receber
comunicações da autoridade nacional e adotar providências.

e) TITULARES DOS DADOS PESSOAIS: Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento.

f) TRATAMENTO DE DADOS: toda operação/procedimento que utiliza informações pessoais,
incluindo a coleta, reprodução, transmissão e armazenamento de dados.

CLÁUSULA SEGUNDA - xxxxxx declara, por este instrumento, que cumpre toda a legislação aplicável
sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição
Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014),
a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais
sobre o tema.

CLÁUSULA TERCEIRA - xxxxxx se compromete a tratar os dados pessoais que possam estar
relacionados ao objeto do presente contrato somente nos estritos limites aqui previstos, não
devendo praticar qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais transmitidos por meio deste
contrato sem a prévia e expressa autorização, ou solicitação da GeoCapital.

CLÁUSULA QUARTA - Durante o armazenamento de dados pessoais transmitidos pela GeoCapital,
xxxxxx se compromete em estabelecer padrões adequados de segurança da informação.

CLÁUSULA QUINTA - xxxxxx deverá manter sigilo em relação os dados pessoais tratados em
decorrência deste contrato, inclusive orientando seus colaboradores neste sentido.
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CLÁUSULA SEXTA - xxxxxx pelo presente instrumento obriga-se, ainda, a:

a) Coletar, armazenar, tratar, usar e excluir os dados pessoais nos termos legalmente permitidos,
e apenas durante o período necessário à execução do objeto da presente demanda, de forma
a atender as finalidades, garantindo a sua total confidencialidade;

b) Implementar as medidas de segurança necessárias para proteger os dados contra perdas,
ataques de hackers, impedindo qualquer tratamento ilícito dos mesmos;

c) Informar imediatamente qualquer evento que possa ter colocado em risco a segurança das
informações coletadas a que teve acesso;

d) Garantir o exercício, pelos titulares, dos respetivos direitos de informação, acesso e oposição;

e) Orientar e treinar seus colaboradores ou os prestadores de serviços que venham a ter acesso
a dados pessoais no oriundos do presente contrato, a seguirem todos os cuidados e ditames
legais, obrigando-se a manter confidencialidade absoluta, ou seja, não ceder ou divulgar tais
dados pessoais em hipótese alguma a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins
que não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares ou, se aplicável, ser o seu
processamento objeto de notificação da Agencia Nacional de Proteção de Dados.

PARÁGRAFO OITAVO - xxxxxx, indica como responsável pela Proteção de dados, XXXXXX.

PARÁGRAFO NONO - Caso a GeoCapital venha a solicitar seus dados para xxxxxx, deverá solicitar
pelo seguinte endereço de e-mail.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término da relação entre as partes, deverá xxxxxx excluir definitivamente
todos os dados que tiverem sido transmitidos pela GeoCapital durante a vigência do CONTRATO,
inclusive eventuais cópias de documentos, salvo instrução expressamente diversa.
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CLÁUSULA OITAVA - Em caso de vazamento ou perda de dados que tiverem sido transferidos pela
GeoCapital, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deverá xxxxxx enviar imediata
comunicação expressa para a GeoCapital com as seguintes informações:
(a)

data e hora do incidente;

(b)

relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

(c)

número e relação de TITULARES afetados;

(d)

dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO);

(e)

descrição das possíveis consequências do acidente; e

(f)

indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos
incidentes.

CLÁUSULA NONA – xxxxxx será a única responsável, independentemente da necessidade de
comprovação de culpa, por eventual acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda
dos dados pessoais armazenados que forem transmitidos pela GeoCapital.

CLÁUSULA DÉCIMA - Caso a xxxxxx seja demandado por qualquer pessoa, autoridade ou entidade,
pública ou privada, em razão de eventual vazamento de dados que estavam sob armazenamento
da GeoCapital, fica garantido a xxxxxx o direito de denunciação da lide, nos termos do artigo 125,
II, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista neste
contrato, ficará a xxxxxx sujeita a ressarcir todo e qualquer prejuízo sofrido pela GeoCapital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente termo,
as partes elegem o foro central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.
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São Paulo, [data].

xxxxxx

Geo Capital Gestora de Recursos LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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