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Política de Privacidade
1.
Objetivo
1.1 A Política de Privacidade (“Política”) é parte integrante
do Código de Governança Corporativa (“Código”) da
GeoCapital Gestora de Recursos Ltda. (“GeoCapital”) e
está alinhada com as melhores práticas da legislação com
base em uma filosofia de transparência, pelos princípios
básicos à coleta, armazenamento e tratamento de
informações – o que inclui os conceitos de privacidade e
utilização de cookies e se aplica a todos os sócios,
funcionários, estagiários, temporários e terceiros
contratados que atuem a serviço da GeoCapital
(“Colaboradores”) com objetivo de estabelecer suas
práticas em relação às operações de pessoas vinculadas a
estes, nos termos definidos pela regulamentação
específica.
1.1.2 A GeoCapital não vende, aluga, divulga ou
comercializa informações pessoais com terceiros sem que
haja consentimento explícito ou sem que seja exigido por
lei.

1.2 A presente Política se aplica quando há coleta de dados
online e off-line, incluindo os Dados Pessoais. A aceitação
da nossa Política será feita quando o usuário se cadastrar
para usufruir de um dos serviços, se candidatar a um
processo de seleção e, ou, integrar o time da GeoCapital.
1.2.1 Tal aceitação dar-se-á quando o usuário concordar
com o uso dos seus dados para cada uma das finalidades
aqui descritas – a presente Política estará disponível à
consulta pública em nosso endereço eletrônico. Caso não
concorde com esta Política, por favor, não continue o seu
procedimento de registro e não use os serviços da
GeoCapital.
1.2.2 No âmbito da atuação da GeoCapital 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.

Data Privacy Policy
1. Objectives
1.1 The Data Privacy Policy (“Policy”) is
an integral part of the Corporate
Governance Code (“Code”) of
GeoCapital Gestora de Recursos Ltda.
(“GeoCapital”) and is in line with the
best practices of the legislation and
based on a philosophy of transparency,
by the basic principles for the
collection, storage and treatment of
information - which includes the
concepts of privacy and use of cookies
and applies to all partners, employees,
interns, temporary staff and third-party
service providers who work for
GeoCapital (“Collaborators”) in order
to establish their practices in relation
to the operations of people linked to
them, under the terms defined by the
specific regulation.
1.1.2 GeoCapital does not sell, rent,
disclose or trade personal information
with third parties without explicit
consent or otherwise required by law.
1.2 This Policy applies when there is
online and offline data collection,
including Personal Data. Acceptance of
our Policy will be made when the user
registers to use one of the services,
apply for a recruitment process at
GeoCapital team.
1.2.1 Such acceptance will take place
when the user agrees to the use of
their data for the purposes described
herein – this Policy will be available for
public consultation at our electronic
address. If you do not agree with this
Policy, please do not continue your
registration procedure and do not use
GeoCapital's services.
1.2.2 Within the scope of GeoCapital's
activities, it is the individual
responsibility of the user to read this
Policy fully and carefully, being fully
aware and thus granting his free and
express agreement with the terms
stipulated herein, including the
collection of the data mentioned

2.
Definições
2.1 Adequação: compatibilidade do tratamento com as
finalidades informadas.
2.2 Agentes de tratamento: o controlador e o operador.
2.3 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.
2.4 Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais.
2.5 Finalidade: realização do tratamento dos dados para
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados
ao usuário, quando o consentimento se fizer aplicável.

2.6 Dado Pessoal: toda e qualquer informação relacionada
a pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, que
permita identificar a respectiva pessoa física.
2.6.1 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.

2.7 Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em
nome do controlador.

herein. , as well as use for the purposes
specified below.
2. Definitions
2.1 Adequacy: compatibility of the
treatment with the purposes.
2.2 Treatment agents: the controller
and the operator.
2.3 Cookies: These are small files
recorded on the access device while it
browses the internet and are stored in
the browser, storing your preferences
and personalizing your access.
2.4 Controller: individual or legal entity,
governed by public or private law,
responsible for decisions regarding the
processing of personal data.
2.5 Purpose: carrying out the
processing of data for legitimate,
specific, explicit and informed
purposes to the holder, when the
consent is given.
2.6 Personal Data: means any
information relating to an identified or
identifiable individual; an identifiable
person is one who can be identified,
directly or indirectly, by reference to an
identification number (e.g., social
security number) or one or more
factors specific to his physical,
physiological, mental, economic,
cultural, or social identity (e.g., name
and first name, date of birth,
biometrics data, fingerprints, DNA).
2.6.1 Sensitive data: is data that reveals
a person's race or ethnic origin,
political
opinions,
religious
or
philosophical beliefs, trade union
membership and personal data
concerning a person's health and sex
life. Data concerning health may, for
example, comprise sick leave,
pregnancy, and doctor's visits.
Managing such data is normally
prohibited but there are exceptions.
Sensitive personal data must also be
protected more than other data.
2.7 Operator: individual or company,
governed by public or private law, who
processes personal data on behalf of
the controller.

2.8 Usuário: pessoa natural ou jurídica a quem se referem 2.8 Holder: individual or company to
os dados que são objeto de tratamento.
whom the data that is the object of
treatment refers to.
2.9 Tratamento: toda operação realizada com dados 2.9 Treatment: any operation
pessoais, como as que se referem a coleta, produção, conducted with personal data, such as
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, those relating to the collection,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, production, reception, classification,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da use,
access,
reproduction,
informação, modificação, comunicação, transferência, transmission, distribution, processing,
difusão ou extração.
archiving,
storage,
elimination,
evaluation or control of information,
modification, communication, transfer,
diffusion, or extraction.
2.10 Transparência: O usuário contará com informações 2.10 Transparency: The user will have
claras, precisas e de fácil acesso sobre a realização do clear, accurate and easily accessible
tratamento, observados os segredos comerciais.
information about the performance of
the treatment, observing trade secrets.
2.11 Responsabilização e prestação de contas: A
GeoCapital adota medidas eficazes e capazes de
comprovar a observância e o cumprimento das normas
destinadas à proteção dos Dados Pessoais.
2.12 Não discriminação: A Geocapital assegura que não há
tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou
abusivos.
2.13 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,
difusão dos Dados Pessoais ou qualquer outra forma de
Tratamento inadequado.
2.13.1 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 Usuário dos dados.

3.

Finalidades de tratamento dos dados pessoais

3.1 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

2.11 Accountability: GeoCapital adopts
effective measures capable of proving
compliance with the rules for the
protection of Personal Data.
2.12 Non-discrimination: Geocapital
ensures that data is not processed for
discriminatory, illegal or abusive
purposes.
2.13 Security: GeoCapital uses the
appropriate technical measures to
protect Personal Data from possible
unauthorized access and from
accidental or illegal situations that may
lead to destruction, loss, alteration,
communication, dissemination of
Personal Data or any other form of
inappropriate Treatment.
2.13.1 Information security is also one
of the pillars to be respected and
ensured by Data Processing Agents. In
the event of leakage of individual data
or unauthorized access, the resolution
of these conflicts via extrajudicial
means through a direct conciliation
between the Controller and the Data
Subject may be considered.
3. Purposes for processing personal
data
3.1 In light of the terms of Law No.
13.709 of 2018, General Data
Protection Law (“LGPD”), GeoCapital
processes personal data for specific

outra finalidade, para a qual o consentimento do usuário purposes and in accordance with the
deva ser coletado, o tratamento estará condicionado à legal bases provided for. For any other
manifestação livre, informada e inequívoca do usuário.
purpose, for which the consent of the
holder must be collected, the
treatment will be conditioned to the
free, informed and unequivocal
consent of the user.
3.2 Ademais, a GeoCapital se compromete a coletar os
dados respeitando os conceitos de ética em conformidade
ao Código. 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
4.1 A GeoCapital pode solicitar dados diretamente ao
usuário, ou de fontes externas legítimas, com devido
embasamento legal ou contratual para o início ou na
manutenção de seus relacionamentos. Para este objetivo,
são considerados:
4.1.1 Conjunto de dados:
1.
Nome completo ou nome social;
2.
Data de nascimento ou constituição;
3.
Identificação nacional (como CPF ou CNPJ) 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.
4.1.2 Os principais objetivos da GeoCapital no
processamento de dados são:
1.
Cumprir obrigações regulatórias ou legais;
2.
Exercer direito de defesa em processo judicial,
administrativo ou arbitral;

3.2
Furthermore,
GeoCapital
undertakes to collect data respecting
the ethical concepts in accordance with
the Code. With regard to specific
service providers, GeoCapital will
forward the Attachment "Term of Data
Protection", to be signed, in order to
guarantee that the parameters of the
LGPD are being observed and practiced
in this action, as well as guaranteeing
that, if in accessing data incorrectly, the
third party must also comply with the
LGPD.
4. Data Collection
4.1 GeoCapital may request data
directly from the user, or from an
external source, with regards to a legal
or contractual basis to initiate or
maintain client´s relationships with the
company. For this purpose, the
following are considered:
4.1.1 Dataset:
1. Individual´s full name or company
name;
2. Date of birth or incorporation;
3. National identification (such as social
security number or National Register of
Legal entity) or foreign identification
number (such as passport, RNE, or tax
ID);
4. Full identification of the final
beneficiaries involved;
5. Nationality or headquarters´ office;
6. Email;
7. Address;
8. Marital Status;
9. Gender;
10. Telephones;
11. If the user is a Politically Exposed
Person; and
12. Any additional Documents.

3.
Cumprir decisões de autoridades, administrativas
ou judiciais1;
4.
Verificar a sua identidade e garantir maior
segurança durante a sua navegação em nossos canais, bem
como adotar procedimentos de prevenção à fraude;
5.
Executar ações em virtude de relações précontratuais, ou durante a vigência de contratação ou póscontratação;
6.
Prevenção, detecção e investigação de lavagem de
dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude;
7.
Tratar reclamações, dúvidas e solicitações
(Atendimento ao Cliente, SAC, Ouvidoria);
8.
Realizar
pesquisa
de
satisfação
de
produtos/serviços;
9.
Auditorias;
10.
Analisar dados para aperfeiçoar a usabilidade,
experiência e interatividade na utilização dos nossos
portais, sites e aplicativos;
11.
Fazer ofertas e/ou fornecer recomendações mais
assertivas às necessidades ou interesses do usuário,
inclusive mediante campanhas de marketing ou de
simulações realizadas;
12.
Realizar pesquisas de comunicação e marketing de
relacionamento, para melhorar produtos e serviços da
GeoCapital;
13.
Promover campanhas, bolsas, patrocínios e
eventos;
14.
Utilizar cookies, conforme consta a seguir nesta
Política;
15.
Realizar manutenção e a atualização cadastral;
16.
Processos necessários relativos, por exemplo, a
subscrição e resgate de fundos; e
17.
Atendimento ao consumidor durante o prazo
contratual.

1

4.1.2 The main objectives of
GeoCapital in data processing are:
1. Comply with regulatory or legal
obligations;
2. Exercise the right of defense in
judicial, administrative or arbitration
proceedings;
3. Comply with decisions of authorities,
administrative or judicial2;
4. Verify your identity and ensure
greater security while browsing our
channels, as well as adopting fraud
prevention procedures;
5. Perform actions due to precontractual relationships, or during the
contracting and/or post-contracting
term;
6.
Prevention,
detection
and
investigation of money laundering,
terrorist financing and fraud;
7. Handle complaints, doubts, and
requests (Customer Service, SAC,
Ombudsman);
8.
Conduct
a
product/service
satisfaction survey;
9. Audits;
10. Analyze data to improve usability,
experience, and interactivity in the use
of our portals, websites, and
applications;
11. Make offers and/or provide more
assertive recommendations to the
user´s needs or interests, including
through marketing campaigns or
simulations carried out;
12. Conduct communication and
relationship marketing research to
improve GeoCapital´s products and
services;
13. Promote campaigns, grants,
sponsorships, and events;
14. Use cookies, as set out below in this
Policy;

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.
2
. When any authority requests access to personal data held by GeoCapital and this request is
supported by the LGPD, the information strictly necessary to fulfill the request will be provided.

4.2 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
5.1 Durante a navegação no endereço eletrônico da
GeoCapital, esta se reserva ao direito de usar, coletar,
tratar e armazenar cookies para que o usuário tenha a
melhor experiência possível no portal.
5.2 Ao acessar o endereço eletrônico da GeoCapital, o
usuário será notificado sobre o uso de cookies e onde
acessar a Política em tela.
6.
Candidatura em processo de seleção de
Colaboradores
6.1 A GeoCapital está comprometida com a
conscientização de candidatos a vagas de emprego e de
estágio para assuntos relacionados à LGPD. 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.

6.2 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.
6.3 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 desempenhava, expectativa de
remuneração, benefícios e referências. Na medida exigida
ou permitida pela lei aplicável, a GeoCapital processará
certos dados pessoais confidenciais, caso necessário.

15. Perform maintenance and updating
of registered data;
16. Necessary processes relating, for
example,
to
subscription
and
redemption of funds; and
17. Customer service during the
contractual term.
4.2 The processing systems and means
to provide services and products are
continually tested internally to ensure
constant confidentiality, integrity,
availability, and resilience. Compliance
with the duty of secrecy applicable to
the financial sector is ensured in all
cases.
5. Use of Cookies
5.1 While browsing GeoCapital's
website, GeoCapital reserves the right
to use, collect, process and store
cookies so that the user has the best
possible experience on the portal.
5.2 When accessing GeoCapital's
electronic address, the user will be
notified about the use of cookies and
where to access the Policy on screen.
6. Candidacy in the selection process of
Collaborators
6.1 GeoCapital is committed to raising
the awareness of candidates for job
vacancies and internships to matters
related to LGPD. To this matter, the
information collected, in the context of
selection and hiring process of
Collaborators, is stored, so this Privacy
Policy also aims to provide clear and
accurate information to candidates
about the processing of personal data
carried out.
6.2 The data collected is used only for
Know Your Employee purposes – that
is, to verify the suitability and
information provided prior to hiring.
6.3 During the selection process, the
following may be collected: personal
data, as well as information from
interviews and any tests carried out which may include, but not be limited
to, information about candidates´ last
jobs, the role performed, expectation
of salary, benefits, and referrals. To the

6.4 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, configuração de pagamento de remuneração
e benefícios e fornecimento de ferramentas tecnológicas.

6.5 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
7.1 Para o início e manutenção de relacionamentos, a
GeoCapital adota recursos visando a proteção das
informações pessoais dos usuários.
7.1.1 Tais informações são armazenadas utilizando- se
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 a legislação vigente.
7.1.2 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 e newsletter.

8.

Transferência

extent required or permitted by
applicable law, GeoCapital may also
process certain confidential personal
data if necessary.
6.4 Any candidate acknowledges that
the results of technical and/or
psychological tests that may be used in
their selection process will be analyzed
for the purpose of evaluating their
profile and technical capacity. This data
will be stored and may be shared with
third parties for verification purposes,
as well as for drafting contracts,
admission
exams
scheduling,
compensation, benefits, payments,
and the provision of technological
tools.
6.5 In the event of approval in the
selection and contracting process, the
processing of personal data will be kept
for the maintenance of the
relationship, as is done equally to all
Collaborators.
7. Treatment of personal information
7.1 For the initiation and maintenance
of users’ relationships, GeoCapital
adopts programs to protect the users'
personal information.
7.1.1 Such information stored using
strict standards of secrecy and
integrity, as well as physical and logical
access controls, always observing the
highest ethical and legal principles. If
the user decides to provide their
personal
information,
including
sensitive personal information, such
information will be treated in
accordance with the defined purposes
and in accordance with the current
legislation.
7.1.2 However, the user is reserved the
right, at any time, including when
personal information is made available,
to inform GeoCapital, through the
communication channels available for
the registration of such information, of
his lack of interest in receiving such
information such as advertisements
and newsletters.
8. Transfer of Data

8.1 Os dados pessoais tratados em decorrência do uso dos
serviços serão processados pela GeoCapital em
conformidade com a legislação. Apesar da entidade ser
sediada no Brasil, pode realizar o tratamento de dados
pessoais em outros países através da contratação de
empresas parceiras, e estas , por sua vez, estarão
submetidas às obrigações desta Política de Privacidade.

8.2 As transferências internas serão cobertas por um
acordo de processamento celebrado pelos membros da
GeoCapital, que obriga contratualmente cada membro a
garantir que os dados pessoais recebam um nível
adequado e consistente de proteção para onde quer que
sejam transferidos.
8.2.1 Quando a GeoCapital transfere dados pessoais para
terceiros, sediados ou não no Brasil (por exemplo, para
terceiros que fornecem serviços), a GeoCapital obterá dos
mesmos, compromissos contratuais para proteger os
dados pessoais.
8.2.2 No caso de transferência de dados para outro país,
tendo em vista que as operações podem envolver países
em que a legislação de dados pode não garantir o mesmo
nível de proteção quanto a legislação aplicável no Brasil, a
GeoCapital implementará mecanismos contratuais e
operacionais para que o compartilhamento esteja em
conformidade com a LGPD.

9.
Exercício de direitos
9.1 Em cumprimento à regulamentação aplicável no que
diz respeito ao tratamento de dados, a GeoCapital respeita
e garante ao usuário 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;
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

8.1 The personal data processed
because of the use of the services will
be processed by GeoCapital in
accordance with applicable legislation.
Although the entity is headquartered in
Brazil, it can process personal data in
other countries by contracting partner
companies, which, in turn, will be
subject to the obligations of this
Privacy Policy.
8.2 Internal transfers will be covered by
a processing agreement entered by
GeoCapital
members,
which
contractually obliges each member to
ensure that personal data receive an
adequate and consistent level of
protection wherever it is transferred.
8.2.1 When GeoCapital transfers
personal data to third parties, whether
based in Brazil or not (for example, to
third parties who provide us with
services), it will obtain contractual
commitments from them to protect
users’ personal data.
8.2.2 In the case of data transfer to
another country, in which the Data
legislation may not guarantee the same
level of protection as the legislation
applicable in Brazil, GeoCapital will
implement contractual and operational
mechanisms so that the sharing follows
the LGPD.
9. Exercising of rights
9.1 In compliance with the applicable
regulations regarding the processing of
personal data, GeoCapital respects and
guarantees the user the possibility to:
1. Confirmation of the existence of
treatment, access to data;
2.
Correction
of
incomplete,
inaccurate, or outdated data;
3. Anonymization, blocking or
elimination of unnecessary, excessive,
or treated data in violation of the Law;
4. Data portability to another provider;
5. Deletion of data processed with the
user's consent, except in cases of legal
custody and others provided for by law;
6. Obtaining information about the
public or private entities with which

compartilhou seus dados, exceto nos casos de
cumprimento de demandas legais;
7.
Informação sobre a possibilidade de não fornecer
o consentimento, bem como de ser informado sobre as
consequências, em caso de negativa;
8.
Revogação do consentimento; e
9.
Revisão de decisões tomadas unicamente com
base em tratamento automatizado de dados pessoais que
afetem os interesses dos usuários de dados, respeitados os
segredos comerciais da GeoCapital, 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.

9.2 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).
9.2.1. Caso seja solicitado o cancelamento, as informações
serão excluídas em até 60 (sessenta) dias após o
cancelamento da conta.
10.
Solicitações e Reclamações
10.1 Em prol de estar em conformidade com a legislação,
a GeoCapital nomeia 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.
E-mail: data.protection@geocapital.com.br

10.2 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.

11.
Comunicação
11.1 Para fins da legislação em vigor e desta Política,
considera-se Publicidade e Marketing toda comunicação
que tenha por objeto propaganda institucional e estratégia

GeoCapital shared its data, except in
cases of compliance with legal
demands;
7. Information about the possibility of
not providing consent, as well as being
informed about the consequences, in
case of refusal;
8. Withdrawal of Consent; and
9. Review of decisions made solely
based on automated processing of
personal data that affect the interests
of
data
subjects,
respecting
GeoCapital's trades secrets, such as,
but not limited to, those based on
credit risk criteria, fraud prevention or
resulting from the performance of a
contract.
9.2 GeoCapital will make every effort to
fulfill such requests in the shortest
possible time. The information will be
kept if the relationship (collaborator,
customer or third party) is maintained.
9.2.1. If cancellation is requested, the
information will be deleted within 60
(sixty) days after canceling the account.
10. Requests and Complaints
10.1 In order to comply with the
regulations, GeoCapital has appointed
a Data Protection Officer (DPO), who
will be responsible for overseeing all
matters related to this Privacy Policy
and the data protection theme.
E-mail:
data.protection@geocapital.com.br
10.2 If you believe that your personal
information has been used in a way
that is incompatible with the Privacy
Policy or your choices, or if you have
other questions, comments or
suggestions related to this Privacy
Policy, please contact us through our
service channels that are described
below, applicable to the needs of direct
customers, third parties, suppliers,
collaborators, former employees and
candidates in selection processes.
11. Communication
11.1 For the purposes of the legislation
in force and this Policy, Advertising and
Marketing is considered to be all

mercadológica dos fundos geridos, entre a GeoCapital e
investidores ou potenciais investidores, por meio de mídia
pública disponibilizado em locais públicos, mala direta, email marketing, ou quaisquer outros veículos e sítios
públicos (televisivo, impresso, radiofônico, digital,
audiovisual e tecnologias que possam surgir).

11.2 À luz do artigo 22 da Resolução CVM nº 21, de 25 de
fevereiro de 2021, 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
12.1 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
13.1 A GeoCapital está em constante busca de melhorar
seus serviços, portanto, essa Política de Privacidade pode
passar por atualizações constantes. Desta forma, a
GeoCapital recomenda visitar periodicamente esta página
para que o usuário 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.
13.1.1 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.
13.1.2 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.

communication that has as its object
institutional advertising and marketing
strategy of the managed funds,
between GeoCapital and investors or
potential investors, through public
media made available in public places,
direct mail, email marketing, or any
other public vehicles and sites
(television, print, radio, digital,
audiovisual and technologies that may
arise).
11.2 In light of article 22 of CVM
Resolution No. 21, of February 25,
2021, any commercial communication
vehicle of GeoCapital is recorded to
guarantee the legal and regulatory
obligations to which we are subject.
Therefore, personal data transferred
by these means will be properly treated
and stored for this purpose.
12. Training and qualification
12.1 GeoCapital undertakes to provide
adequate and proportional training to
the activities provided by its
Collaborators, understanding the main
concerns of the LGPD. In addition,
specific training is often provided to
the Compliance, Technology and
Operations area, as they are more
sensitive areas and have special
training needs.
13. Final Provisions
13.1 As GeoCapital is always searching
for ways to improve our services, this
Privacy Policy may be updated
frequently. Therefore, we recommend
periodically visiting this page so that
the user can be aware of the changes.
If material changes are made that give
rise to a new consent, GeoCapital will
post that update and request a new
consent.
13.1.1 Any omissions or mere
tolerances of the parties in demanding
strict and full compliance with this
Privacy Policy and/or prerogatives
arising from it or from the law, will not
constitute novation or waiver, nor will
they affect the exercise of any rights
provided herein.

13.2 Em caso de relacionamento estrangeiro, em razão dos
nossos serviços serem oferecidos apenas em território
nacional, a GeoCapital 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.

13.3 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.

13.4 Por fim, cumpre notar 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.

14. Revisão
14.1 Esta Política deverá ser revisada e atualizada
anualmente, ou em prazo inferior, caso necessário, em
função
de
mudanças
legais/regulatórias
ou
complementações.

13.1.2 If a provision is found to be void,
the remaining provisions of this Privacy
Policy will remain in full force and a
valid term will replace the void term,
reflecting our intent as closely as
possible.
13.2 In the event of a foreign
relationship, as our services are only
offered in the national territory, it is
subject to Brazilian legislation,
therefore agreeing that in the event of
a dispute to be resolved, the action
must be filed at the São Paulo District
Court.
13.3 Furthermore, in the case of
shareholders of investment funds,
which are distributed and managed by
third parties, it is necessary to resort to
the respective service channels to
identify the exclusive LGPD service
channels.
13.4 Finally, it should be noted that the
use of services and orders commanded
outside Brazilian territory, or those
resulting from operations initiated
abroad may also be subject to the
legislation and jurisdiction of the
authorities of the countries where they
are commanded or initiated.
14. Revision
14.1 The Policy will be analyzed
annually for validation and adequacy of
GeoCapital's investment strategy.

Em caso de dúvida ou divergências na sua interpretação, a In case of doubt or divergence in its
versão inglesa deverá prevalecer.
interpretation, the English version shall
prevail.
Anexo - Termo de Proteção de Dados
Annex - Data Protection Term
Pelo presente instrumento, de um lado, GeoCapital This Data Processing Term (“Term”)
Gestora de Recursos LTDA., com sede na Rua Hungria, Between GeoCapital Gestora de
1400, CJ 21, São Paulo/SP, CNPJ nº 19.331.654/0001-26, Recursos LTDA., headquartered at Rua
neste ato representado por seu Responsável legal, Hungria, 1400, CJ 21, São Paulo/SP,
doravante designada simplesmente como GeoCapital, e de National Registry nº 19.331.654/0001outro lado,
26, herein represented by its Legal
XXXXXX, com sede na ENDEREÇO, Inscrita no CNPJ/MF sob Representative, hereinafter designated
o nº CNPJ, com endereço na XXXXXX, neste ato simply as GeoCapital, and,
representado por seu Sr. RESPONSAVEL LEGAL, doravante XXXXXX, headquartered at ADDRESS,
denominada simplesmente como XXXXXX.
Registered with the CNPJ/MF under

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:
CLÁUSULA 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
usuários. Assim, tanto o operador quanto o controlador
devem manter registros sobre o tratamento de dados.
d)
DPO (DATA PROTECTION OFFICER): a função do
DPO consiste em atuar como o canal de comunicação
perante os usuários 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 usuários,
prestar esclarecimentos e adotar providências; receber
comunicações da autoridade nacional e adotar
providências.
e)
USUÁRIOS 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.

the CNPJ No., with address at XXXXXX,
herein represented by (?)Mr. XXXXXX,
hereinafter referred to simply as
XXXXXX.
The parties, in this act qualified above
and undersigned, agree to enter this
"Data Protection Term", which will be
governed by the following clauses and
conditions detailed below:
1. For the purposes of this Term, the
following are considered:
a) NATIONAL AUTHORITY: according to
the text of the General Data Protection
Law, the “National Data Protection
Authority” (ANPD) is a public
administration body that will be
responsible
for
implementing,
monitoring, and complying with the
LGPD.
b) DATABASE CONTROLLER: the law
defines a controller as the “natural or
legal entity, governed by public or
private law, who are responsible for
decisions regarding the processing of
personal data.” In other words, any
natural person or legal company
responsible for decisions regarding the
processing of personal data.
c) DATABASE OPERATOR: is the
individual person or legal entity that
processes personal data based on the
obligations and purposes defined by
the controller. The operator is also
responsible for leakage, or any kind of
damage caused to the users. Thus,
both the operator and the controller
must keep records about the data
handling.
d) DPO (DATA PROTECTION OFFICER):
the role of the DPO is to act as the
communication channel for users who
own personal data and controlling
government authorities, and in
general, provide assistance on data
processing practices, as well as, verify
that these are in compliance with the
law. He is also responsible for
accepting complaints from the users,
providing clarifications and adopting
measures; receive communications

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

CLÁUSULA SEXTA - 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.

from the national authority and take
action.
e) HOLDERS OF PERSONAL DATA:
Natural person to whom the personal
data being processed refers.
f)
DATA
PROCESSING:
any
operation/procedure
that
uses
personal information, including the
collection, reproduction, transmission,
and storage of data.
2. XXXXXX hereby declares that it
complies with all applicable legislation
on privacy and data protection,
including (always and when applicable)
the
Federal
Constitution,
the
Consumer Protection Code, the Civil
Rights Framework for the Internet
(Federal Law no. 12.965/2014), the
General Data Protection Law (Federal
Law n. 13.709/2018), and other
sectoral or general rules on the subject.
3. XXXXXX undertakes to process
personal data that may be related to
the object of this contract only within
the strict limits provided herein and
shall not practice any type of act
involving the personal data transmitted
through this contract without prior and
express authorization, or request from
GeoCapital.
4. During the storage of personal data
transmitted by GeoCapital, XXXXXX
undertakes to establish adequate
standards of information security.
5.
XXXXXX
shall
maintain
confidentiality in relation to the
personal data processed because of
this Term, including guiding its
employees in this regard.
PARAGRAPH - XXXXXX, indicates as
responsible for Data Protection,
XXXXXX.
6. Upon termination of the relationship
between the parties, XXXXX shall
definitively exclude all data that have
been transmitted by GeoCapital during
the period of this Term, including any
copies of documents, unless expressly
stated otherwise.

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 usuários 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 OITAVA – 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 NONA - 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 - 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 PRIMEIRA - 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.

7. In case of leakage or loss of data that
have been transferred by GeoCapital,
regardless of the reason that caused it,
XXXXXX must send an immediate
express communication to GeoCapital
with the following information:
(a) date and time of the incident;
(b) list of data types affected by the
incident;
(c) number and list of affected users;
(d) contact details of the Data
Protection Officer (DPO);
(e) description of the possible
consequences of the accident; and
(f) indication of measures being taken
to repair the damage and prevent
further incidents.
8. XXXXXX will be solely responsible,
regardless of the need to prove guilt,
for any improper, unauthorized access
and for the leakage or loss of stored
personal data that are transmitted by
GeoCapital.
9. If XXXXXX is sued by any person,
authority, or entity, public or private,
due to possible leakage of data that
were in GeoCapital's storage, XXXXXX is
guaranteed the right to denounce the
dispute, under the terms of article 125,
II, of the Civil Procedure Code.
10. In case of breach of any obligation
set forth in this contract, XXXXXX will be
subject to reimburse all damages
suffered by GeoCapital.
11. In order to settle any disputes
arising from this term, the parties elect
the central forum of the District of São
Paulo, State of São Paulo, with express
waiver of any other, however
privileged it may be.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o As they are thus fair and contracted,
presente instrumento, em duas vias de igual teor, they sign this instrument, in two copies
juntamente com 2 (duas) testemunhas.
of equal content, together with 2 (two)
witnesses.
São Paulo, [data].
São Paulo, [date]
XXXXXX Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
XXXXXX Geo Capital Gestora de
Recursos LTDA
TESTEMUNHAS:
Witnesses:
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