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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política estabelece as diretrizes e os princípios a serem observados
no tratamento das informações de propriedade ou sob custódia da RioPar
Participações S.A. e da RioCard Tecnologia da Informação S.A., (respectivamente
denominadas “RioPar”, “RioCard TI” ou “Companhias”, quando houver referência
a ambas as empresas), tendo por objetivo garantir a confidencialidade e a
privacidade da informação.
1.2. Para fins desta Política, consideram-se informações os dados, processados
ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato, incluindo-se os dados pessoais
que estejam sob a custódia ou controle das Companhias, sejam estes dados
de colaboradores, gestores, agentes de governança, fornecedores, clientes ou
qualquer outra parte interessada.
1.3. Ao observarem as referidas diretrizes e princípios, as Companhias demonstram
o seu compromisso em evitar eventuais riscos decorrentes da perda, mau uso,
alteração, acesso não autorizado ou vazamento de informações, estando, desta
forma, em conformidade com a legislação aplicável.

2. ABRANGÊNCIA
2.1. Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, gestores, agentes de
governança, fornecedores, clientes, parceiros, conveniados, instituições
financeiras, sindicatos de ônibus, permissionários e concessionários de transporte
público de passageiros, agentes públicos, pessoas expostas politicamente (“PEP”)
e demais partes interessadas nos negócios das Companhias, que tenham acesso
às informações ou que tratem dados pessoais em nome das mesmas.
2.2. Sob a ótica de privacidade, esta Política não se aplica especificamente ao
tratamento de dados pessoais nas seguintes situações:
i. realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
ii. realizado para fins exclusivamente: a) jornalísticos e artísticos; ou b) acadêmicos;
iii. realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c)
segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações
penais; ou
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iv. provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento
brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país
que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau
de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD.
2.3. É vedado à pessoa jurídica de direito privado tratar dados pessoais para fins
de interesse público, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de
direito público e demais situações excepcionais previstas na LGPD.
2.4. Isto não significa que, pelo interesse privado, as Companhias estejam
impedidas de realizarem investigações, diligências ou qualquer atividade
amparada pelo legítimo interesse ou requerimento regulatório, legal ou judicial,
ainda que envolva tratamento de dados pessoais, principalmente se houver a
necessidade de detectar e combater fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro ou
outros atos ilícitos, em cumprimento à legislação em vigor. Não obstante, deve
assegurar o sigilo e segurança destas informações.
2.5. As diretrizes estabelecidas nesta Política não se sobrepõem à legislação em vigor
e se complementam às definições previstas no estatuto social das Companhias.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• POL001.GP.RPTI - Código de Conduta da RioPar e da RioCard TI.
• POL001.SI.RPTI - Política de Segurança da Informação da RioPar e da RioCard
TI (“PSI”).
• POL002.GP.RPTI – Política de Sanções e Medidas Disciplinares da RioPar e da
RioCard TI.
• Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (“CDC”).
• Lei nº 9.307/1996 - Lei de Arbitragem.
• ABNT NBR ISO nº 16.167:2013 – Segurança da Informação – Diretrizes para
Classificação, Rotulação e Tratamento da Informação.
• Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet.
• Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
• Estatutos sociais da RioPar e da RioCard TI.
• Regimento interno do Comitê de Integridade e Conformidade do Sistema Fetranspor.
• Glossário corporativo, disponibilizado no portal da RioPar e no Portal de
Mobilidade.
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4. VIGÊNCIA
4.1. Esta Política entra em vigor a partir da data de sua publicação. A revisão deverá ser
realizada em até 2 (dois) anos, contados da data de sua efetiva aprovação, ou sempre
que o responsável pela área de Proteção de Dados e Privacidade julgar necessário.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Todos os colaboradores, gestores, agentes de governança e demais partes
interessadas das Companhias que, de alguma maneira, tenham contato com
informações de propriedade ou sob custódia das Companhias, devem cumprir com
todas as disposições desta Política e são responsáveis pela proteção e privacidade
destas informações em suas atividades. No entanto, algumas funções, áreas ou
órgãos de governança corporativa têm atribuições adicionais perante as diretrizes
desta Política, tais como:
i. Administrativo: é responsável pela segurança patrimonial, por meio do
controle de acesso físico e monitoramento, através de câmeras instaladas nos
ambientes de trabalho das Companhias (exceto no caso das Lojas RioCard
Mais); pelo inventário e manutenção dos dispositivos móveis corporativos
(celulares) e por apoiar a implantação de melhorias tecnológicas incidentes
sobre os ativos sob sua gestão, dentro dos princípios e diretrizes relativos à
segurança da informação e à proteção e privacidade de dados pessoais.
ii. Agente de Proteção e Privacidade de Dados: é o profissional designado por
seu superior imediato como a pessoa-chave, a ser capacitada nas regras e boas
práticas de proteção e privacidade das informações, sendo o ponto focal do
Encarregado de Proteção de Dados (“Encarregado” ou “Data Protection Officer”
ou “DPO”) dentro da área de negócios que o apoiará no desenvolvimento e
monitoramento do Programa de Proteção e Privacidade, dentre outras ações
preventivas e corretivas identificadas através do PIC.
iii. Antifraude: é responsável pelas ações de monitoramento e controle do
uso indevido dos cartões de gratuidade e valorado através, dentre outros
procedimentos, da biometria digital e da biometria facial (i.e. dados pessoais
sensíveis), quando utilizadas nos validadores do transporte público, com o
objetivo de combate à fraude ou o uso irregular dos cartões Riocard Mais (ex.:
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uso de cartão com finalidades distintas perante o benefício obtido). Desse modo,
apoia as áreas responsáveis pelo atendimento ao cliente do cartão de gratuidade
e valorado Riocard Mais, em relação às demandas relacionadas ao bloqueio
ou cancelamento do cartão Riocard Mais, suspensão do benefício, bloqueio
de validador, impedimento e saneamento de cadastro, além de conferir apoio
aos órgãos concedentes dos benefícios, sindicatos de ônibus, concessionários
e permissionários de transporte público coletivo de passageiros do estado do
Rio de Janeiro. Também é responsável pelo monitoramento de compras com
uso do cartão de crédito perante as diversas bandeiras e operadoras de crédito
parceiras e pela identificação de oportunidades e mecanismos de controle,
de forma a mitigar qualquer evasão de receita provocada por fraudes (ex.:
identificação de cadastro irregular de clientes Riocard Mais, aumento excessivo
do volume de estornos nas compras via cartão de crédito, etc).
iv. Assembleia Geral de Acionistas: seus representantes são responsáveis
pela deliberação de assuntos relativos a confidencialidade da informação
ou proteção e privacidade de dados pessoais, que não estejam na alçada do
Conselho de Administração.
v. Auditoria Interna: é responsável por assessorar o Conselho de Administração,
o Comitê de Integridade e Conformidade e/ou demais órgãos fiscalizadores,
quando instituídos, no monitoramento dos riscos e na identificação, investigação
e tratativa de atos ilícitos e/ou em desacordo com as diretrizes desta Política,
visando, de forma independente e imparcial, apoiar o Encarregado e o GTD
no aprimoramento dos processos das áreas de negócios, no que concerne à
proteção e privacidade das informações.
vi. Comercial e Canais de Vendas: responsável pelo gerenciamento das
atividades relacionadas à estratégia de comercialização, lançamento dos
serviços atrelados aos cartões Riocard Mais, prospecção de novos clientes
(pessoas físicas e pessoas jurídicas) e inovação dos canais de vendas digitais (i.e.
sites VT e Expresso, Recarga Mais, Loja On-line e aplicativos) e canais de vendas
físicos (i.e. bilheterias, máquinas de recarga, estabelecimentos comerciais
credenciados, equipe itinerante com POS, etc.). Durante suas atividades,
a equipe itinerante realiza o atendimento, venda de cartões e recarga dos
cartões Expresso, Vale-Transporte e Empresarial dos clientes pessoas físicas
e quaisquer novos produtos atrelados à bilhetagem eletrônica (ex.: pulseira,
chaveiro, cartão digital, entre outros meios de pagamento de transporte) e os
vendedores e assistentes comerciais dão suporte e atendimento às empresas
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que são clientes dos serviços Gestão+VT, site VT e Loja On-line, devendo, para
tanto, responsabilizar-se pelo uso adequado das informações, principalmente
dos dados pessoais acessados durante referido atendimento.
vii. Comitê de Integridade e Conformidade (“CIC”): é responsável por
analisar os riscos corporativos que, dentro do escopo desta Política, são
relacionados à confidencialidade e privacidade das informações, bem como
monitorar periodicamente os controles decorrentes de ações preventivas e
corretivas implementadas pelo Encarregado para as áreas de negócios, com
o intuito de proteger as informações, evitando-se, desse modo, incidentes de
segurança e o mau uso da informação. Adicionalmente, seus membros devem
acompanhar os relatos registrados no canal de denúncias e diálogo VOZ ATIVA e
recomendar a aplicação de sanções ou medidas disciplinares, quando cabíveis,
aos colaboradores, gestores e/ou agentes de governança, ou demais partes
interessadas no Sistema Fetranspor que praticarem atos ilícitos ou violarem as
diretrizes desta Política e demais normativos corporativos.
viii. Comunicação Institucional: deve zelar pela marca institucional e pela
reputação da Fetranspor, em seu papel de representatividade no setor de
transportes públicos de passageiros de ônibus do Estado do Rio de Janeiro,
sendo responsável por divulgar orientações relacionadas às diretrizes desta
Política, direcionadas ao ambiente interno do Sistema Fetranspor, aos
sindicatos de ônibus, aos permissionários e concessionários de transporte
público, além de exercer papel central, juntamente com as outras áreas de
diálogo corporativas, em relação ao monitoramento de conteúdo, citações e/
ou reclamações nos ambientes digitais da Fetranspor, de forma a identificar a
divulgação de informações que possam prejudicar a imagem, reputação e os
negócios do Sistema Fetranspor.
ix. Compliance Officer: deve acompanhar as ações do Programa de Proteção
e Privacidade, de forma que haja sinergia com o Programa de Integridade e
Conformidade (“PIC”), promovendo a cooperação mútua entre as equipes
que compõem o GTD, em relação às orientações, normativos ou processos
que envolvam o tratamento de informações, principalmente dados pessoais,
propondo ações que protejam sua confidencialidade e privacidade.
x. Conselho de Administração: seus conselheiros exercem o papel de guardiões
dos valores organizacionais previstos no Código de Conduta, PSI, e dos princípios,
pilares e diretrizes desta Política, portanto, se encarregam de cumprir, disseminar
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e aprovar seu conteúdo, bem como assumem a responsabilidade, em conjunto
com o corpo executivo, pela proteção e privacidade das informações.
xi. Controles Internos e Riscos: integra o GTD e assessora o compliance officer
no diagnóstico e monitoramento dos riscos inerentes aos processos das áreas
de negócios, bem como avalia a maturidade dos controles existentes, de
forma a recomendar ações preventivas e corretivas que visem tornar efetivo o
desenvolvimento e monitoramento do PIC, no qual a segurança da informação,
principalmente dos dados pessoais, deve estar em conformidade com as
melhores práticas de mercado e legislação aplicável. O Programa de Proteção e
Privacidade, a cargo do Encarregado, é complementar ao PIC.
xii. Desenvolvimento Organizacional: deve apoiar o Encarregado e o GTD nos
treinamentos aos colaboradores, gestores e agentes de governança, que tratem
da conscientização quanto à confidencialidade e privacidade das informações,
por meio de um programa de educação continuada.
xiii. Gestores: além de serem responsáveis primários pelo tratamento adequado
das informações e dos dados pessoais nas atividades de suas respectivas áreas,
têm a atribuição de revisar e manter atualizado o inventário de dados pessoais e
apoiar, de forma inequívoca e voluntária, o Encarregado, no desenvolvimento e
monitoramento do Programa de Proteção e Privacidade, através da designação
de um ou mais líderes de Proteção de Dados que o representem.
xiv. Gratuidade: responsável pelo processamento das informações cadastrais
de passageiros do transporte urbano coletivo do estado do Rio de Janeiro,
amparados por cartões de gratuidade Riocard Mais (ex.: cartão Escolar, cartão
Passe Livre Universitário, cartão de Estudante, cartão Rodoviário, cartão
Funcional, cartão Especial, cartão Vale-Social e cartão Sênior). Trata-se de
base composta de dados pessoais, cujo tratamento se baseia nas informações
necessárias para concessão destes benefícios aos passageiros que estejam
enquadrados como beneficiários, segundo a legislação em vigor ou em acordos
coletivos de trabalho, no caso de funcionários de operadoras de transporte
público. Dependendo do tipo de cartão, seus dados cadastrais são enviados
pelos órgãos concessores do benefício, tais como as Secretarias de Educação,
Transporte, Deficientes e Saúde, atuantes no âmbito federal, estadual ou
municipal, e que delegam ao Sistema Fetranspor a responsabilidade pela
emissão dos cartões, processamento e fiscalização do uso adequado do
benefício concedido. Por esse motivo, a área de Gratuidade é responsável por
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apoiar os canais de atendimento ao cliente de cartões de gratuidade Riocard
Mais, bem como sindicatos e empresas de ônibus; identificar as transações e
passageiros que utilizaram o benefício, encaminhando a documentação para
solicitação de ressarcimento das viagens aos responsáveis; além de proceder ao
processamento, manutenção e saneamento da base de dados de gratuidade,
visando implementar ações preventivas e corretivas (ex.: eliminação de
duplicidades de benefícios, solicitação do envio de bloqueios eletrônicos,
cancelamentos, etc.) a fim de propiciar que os cartões de gratuidade Riocard
Mais sejam utilizados de acordo com a legislação vigente.
xv. Grupo de Trabalho de Dados (“GTD”): grupo consultivo, técnico e
permanente, responsável por apoiar o Encarregado, quando solicitado, nas
ações de conscientização e adequação dos processos das áreas de negócios
aos requerimentos da LGPD.
xvi. Infraestrutura: área responsável por disponibilizar e manter os recursos
tecnológicos (exceto ramais e linhas telefônicas) dentro dos princípios de
segurança da informação, bem como apoiar as implantações tecnológicas
referentes à proteção e privacidade de dados pessoais.
xvii. Jurídico: além de conferir suporte legal às diretrizes desta Política, é
responsável por: (i) prestar apoio ao Encarregado na interpretação da legislação
e regulamentação relativas à confidencialidade de informações e privacidade
de dados pessoais, principalmente em relação às hipóteses em que as
atividades de tratamento de dados pessoais são justificadas pelas Companhias
ou precisem de consentimento dos Titulares ou seus responsáveis legais; (ii)
assegurar que os contratos contemplem em seu escopo o tratamento de dados
pessoais e contenham cláusulas de confidencialidade e privacidade adequadas
à legislação e regulamentação aplicáveis, bem como cláusulas contratuais que
prevejam a divulgação, o conhecimento e o aceite pelas partes dos preceitos
desta Política; (iii) conferir apoio ao Encarregado na interface com a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), o Ministério Público, a Autarquia
de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (“ProconRJ”) ou demais autoridades públicas; (iv) solicitar a assinatura (eletrônica ou
manual) dos Termos de Aceite da Política de Confidencialidade e Privacidade da
Informação (ANEXOS I e II) pelos agentes públicos, PEP e agentes de governança
(exceto diretores e presidente executivo, cuja responsabilidade é de Relações
do Trabalho), bem como zelar pela guarda destes; (vi) revisar os Termos de Uso
e Termos de Privacidade dos sites e aplicativos; (v) integrar o GTD.
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xviii. Lojas Riocard Mais: são responsáveis por realizar o atendimento presencial
aos clientes Riocard Mais que desejam obter informações, acesso, correção,
dentre outras questões mais simples relacionadas aos seus dados pessoais. Se o
primeiro atendimento não resolver o(s) pleito(s) do cliente, após conclusão do
atendimento primário, o responsável pela Loja deverá direcioná-lo ao segundo
nível de atendimento aos clientes Riocard Mais, para avaliação deste junto com
as demais áreas técnicas, até ser capaz de emitir a devolutiva, sob o comando
e orientação específica do Encarregado. São responsáveis também por gerir e
manter as câmeras instaladas nas Lojas Riocard Mais, conforme os princípios
de segurança da informação e da proteção e privacidade de dados pessoais.
xix. Marketing: responsável por assegurar que os sites, aplicativos, terminais
de consulta, qualquer aplicação ou sistema utilizado para fins de aquisição
ou consulta aos serviços Riocard Mais por seus clientes, estejam amparados,
quando obrigatório, por Termos de Uso e Termos de Confidencialidade e
Privacidade adequados às diretrizes desta Política; responsável por realizar
pesquisas de satisfação com passageiros de transporte público, com o intuito
de que estas forneçam insumos para promoção de futuras ações de marketing
e inovação dos serviços RioCard Mais, além de monitorar conteúdo, citações e/
ou reclamações nas redes sociais corporativas, ou em outros ambientes digitais,
de forma a identificar a divulgação de informações que possam prejudicar a
imagem ou os negócios da Riocard Mais e suas partes relacionadas.
xx. Proteção de Dados e Privacidade: profissional contratado pelas
Companhias, especializado em proteção de dados pessoais, com
autoridade independente, delegada pelo Conselho de Administração, para
implementar o Programa de Proteção e Privacidade, tendo como principais
responsabilidades: (i) identificar os riscos de exposição dos dados pessoais
com as áreas de negócios e apoiar os colaboradores, gestores, agentes de
governança e demais partes interessadas a respeito das ações preventivas
e corretivas que visem à proteção dos dados pessoais, a fim de validar sua
aderência aos requisitos da legislação aplicável (ex.: monitorar controles
internos, promover a atualização do inventário de dados, do fluxo de dados,
do roadmap e do gap analysis); (ii) analisar o grau de impacto em caso de
vazamento de informações/dados pessoais, através da avaliação da eficácia
dos controles desenvolvidos pelas áreas de negócios, coordenando a emissão,
quando aplicável, do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
(“RIPD”, ou “DPIA”, ou “Data Privacy Impact Assessment”), ou do Relatório de
Avaliação de Legítimo Interesse (“RALI” ou “Legitimate Interest Assessment”
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ou “LIA”); (iii) conduzir avaliações periódicas sobre a maturidade das
Companhias em relação às iniciativas de conscientização, desenvolvimento
e monitoramento do nível de confidencialidade e privacidade dos dados,
identificando melhorias e acompanhando suas evoluções; (iv) monitorar a
atualização de contratos pelo Jurídico e áreas de negócios, visando à inclusão
de cláusulas de confidencialidade e privacidade das informações; (v) validar
e autorizar a prestação de esclarecimentos aos Titulares dos dados pessoais
no prazo estipulado por esta Política; (vi) intermediar o relacionamento com
as autoridades fiscalizadoras relacionadas à proteção dos dados pessoais e
tomar as providências requeridas pelos órgãos fiscalizadores, tais como a
ANPD, o Ministério Público, o Procon-RJ, adotando as providências cabíveis;
(vii) liderar e acionar o GTD (se necessário) para conferir apoio técnico à
análise do fluxo de dados das áreas de negócios; (viii) prestar contas, quando
solicitado, à área de Auditoria Interna, ao CIC e demais órgãos reguladores e
fiscalizadores, sobre as ações implementadas no Sistema Fetranspor, de forma
a reduzir a exposição aos riscos de incidentes de segurança e mau uso de
dados pessoais.
xxi. Operações: responsável pela gestão técnica do sistema de bilhetagem
eletrônica, incluindo as parametrizações das regras definidas pelas áreas de
negócios, monitoramento dos recursos e serviços de infraestrutura, de acordo
com os padrões de segurança da informação, preservando a privacidade
dos dados pessoais. É responsável também pelos processos operacionais
relacionados aos contratos de delegação e comodato dos validadores e demais
equipamentos relativos às vans, pelo cadastramento e atendimento aos
permissionários de vans, bem como pela gestão dos contratos de prestação de
serviços terceirizados vinculados a esta operação.
xxii. Presidência Executiva e Diretorias: devem assegurar que todos ajam em
conformidade com as diretrizes desta Política, além de deliberarem sobre o
apetite e tolerância ao risco relativos à confidencialidade e privacidade das
informações que impactam as áreas de negócios sob suas respectivas lideranças
operacional e estratégica.
xxiii. Projetos: responsável por realizar a concepção, desenvolvimento,
gerenciamento e monitoramento dos projetos do Sistema Fetranspor, definidos pelas
áreas de negócios e áreas técnicas dentro dos padrões de segurança e privacidade
das informações no conceito de “Privacy by Design”, independentemente de
incluírem ou não o desenho de requisitos funcionais de sistemas e aplicações.
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xxiv. Relacionamento com Cliente: é responsável por realizar o segundo
nível de atendimento aos clientes Riocard Mais, após concluído o primeiro
atendimento nas lojas Riocard Mais, CRR, mídias sociais ou demais meios
disponibilizados pelas Companhias. Assim, a referida demanda é direcionada
à área de Relacionamento, que, após avaliação preliminar do pleito, proverá
o Encarregado com as informações necessárias para que seja providenciada
uma devolutiva ao cliente Riocard Mais acerca do tratamento dos dados
pessoais. É responsável também pelas demandas provenientes dos clientes
dos aplicativos baixados via Google Play e Apple Store, além de monitorar
diariamente conteúdos, citações e/ou reclamações, veiculadas no SAC, nas
redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e no site Reclame Aqui, referentes
aos serviços relacionados aos cartões Riocard Mais com o intuito de prestar
atendimento ao cliente e à administração do sistema de bilhetagem eletrônica
do estado do Rio de Janeiro, principalmente quando se tratar de informações
confidenciais. Em relação ao segundo nível de atendimento, foca em pleitos
mais complexos acerca da proteção e privacidade dos dados pessoais, tais
como clientes Riocard Mais que desejam eliminar, anonimizar, pseudonimizar,
realizar a portabilidade ou obter informações de confidencialidade restrita ou
sigilosa acerca do tratamento de seus dados pessoais.
xxv. Relações do Trabalho: responsável por solicitar a assinatura (manual ou
eletrônica) e guardar os Termos de Aceite da Política de Confidencialidade e
Privacidade dos colaboradores, gestores, diretores e presidente executivo (ANEXO I).
xxvi. Segurança da Informação: integra o GTD, além de ser responsável por
definir e monitorar os controles que precisam ser implementados nos recursos
tecnológicos em uso pelas Companhias, com a finalidade de proteger as
informações e assegurar a privacidade dos dados pessoais.
xxvii. Sistemas: área responsável por criar, desenvolver e manter todos
os sistemas e aplicações dentro dos padrões de segurança da informação,
preservando também a privacidade dos dados pessoais.
xxviii. Suprimentos: deve zelar para que os fornecedores preencham o Termo
de Aceite de Confidencialidade e Privacidade (ANEXO II) no momento da
contratação ou renovação contratual, que, dentre outros assuntos, dispõe
sobre o compromisso de zelar pelas informações a que tiverem acesso por
conta da execução do escopo de trabalho firmado entre as partes, conforme as
boas práticas de proteção e privacidade.
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6. DIRETRIZES DA CONFIDENCIALIDADE
E PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
6.1. As informações são consideradas ativos intangíveis essenciais à condução
dos negócios, portanto, é dever de todos que as acessam, conhecer e cumprir
as diretrizes previstas nesta Política, nos demais normativos corporativos e na
legislação correlata.
6.2. Todos os colaboradores, gestores, agentes de governança e demais
partes interessadas nos negócios das Companhias devem preservar e
garantir a confidencialidade e privacidade da informação que estiver sob suas
responsabilidades, que, se acessada ou divulgada inadequadamente, possa ser
prejudicial às Companhias ou a terceiros.
6.3. Para fins de interpretação desta Política, “tratamento de informação”
significa o conjunto de ações referentes à coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, divulgação,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, transporte,
difusão, cessão ou extração da informação. Sempre que houver referência ao
termo “tratamento de dado(s) pessoal(is)”, significa o tratamento de dados
pessoais (sensíveis ou não) pertencentes às pessoas físicas (“titulares”) que
estejam sob custódia das Companhias.
6.4. As Companhias devem assegurar os valores organizacionais divulgados nos
Códigos de Conduta que se complementam com os princípios gerais contidos
nesta Política tais como:
• Autenticidade: assegura que a informação foi produzida, expedida,
modificada ou destruída por uma determinada pessoa física, equipamento,
sistema, órgão ou entidade.
• Confidencialidade: assegura que a informação não esteja disponível ou não
seja revelada a pessoa física, sistema, órgão ou a entidade não autorizada nem
credenciada. As informações precisam ser claramente rotuladas, conforme
nível de confidencialidade.
• Disponibilidade: assegura que a informação esteja acessível em condições
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de uso por profissionais, usuários da informação ou custodiantes autorizados.
• Integridade: assegura que a informação não será modificada de forma
indevida ou destruída de maneira não autorizada, seja intencional ou acidental.
• Legalidade: assegura que o tratamento da informação deve estar sempre em
conformidade com a lei e regras vigentes.

7. CONFIDENCIALIDADE DA
INFORMAÇÃO
7.1. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
7.1.1. Todos os colaboradores, gestores e agentes de governança estão
expostos, em seu ambiente de trabalho, a informações com níveis de
confidencialidade ou relevância diferentes. O acesso à informação de conteúdo
significativo por pessoas não autorizadas pode prejudicar as Companhias e as
partes relacionadas ou interessadas em seus negócios.
7.1.2. De forma a assegurar a proteção da informação, desde a sua criação
até o descarte, a mesma deve ser classificada sob a perspectiva de níveis de
confidencialidade e relevância segundo as diretrizes operacionais, financeiras
e estratégicas das Companhias. Ainda, de forma a classificá-la, deverão
ser consideradas obrigações contratuais e legais. Quanto maior o nível de
confidencialidade e relevância da informação, maior a necessidade de controles
preventivos, visando protegê-la.
7.1.3. O processo de classificação da informação deve ser realizado com base
em seu conteúdo e valor significativo para a tomada de decisões, materialidade,
sensibilidade, riscos e potenciais impactos para as Companhias e suas partes
relacionadas ou interessadas.
7.1.4. A competência para classificação deve ser exercida no momento em
que a informação é gerada, coletada e tratada pelos colaboradores, gestores,
agentes de governança ou terceiros subcontratados e alocados às atividades
operacionais das Companhias.
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7.1.5. Considerando os critérios descritos acima, as informações deverão ser
classificadas conforme os seguintes níveis:

Nota (*): Tabela adaptada para o ambiente do Sistema Fetranspor com base nas definições previstas na ABNT
NBR ISO nº 16.167:2013 – Segurança da Informação – Diretrizes para Classificação, Rotulação e Tratamento da
Informação

7.1.6. Informação confidencial significa toda e qualquer informação do tipo sigilosa,
restrita ou interna que é revelada, tornada disponível, transmitida ou comunicada
(verbalmente ou por escrito), por uma parte a outra, a respeito dos ativos, projetos,
negócios das Companhias, incluindo, mas não se limitando, a todos os ativos e
passivos, inclusive os contingentes, planos de negócios e suas diretrizes, diligências
investigatórias, novos projetos, dados de clientes, fornecedores ou parceiros,
relatórios, estudos, projeções e compilações que contemplem análises de dados
pessoais, financeiros, técnicos e estratégicos sobre o negócio e/ou embasem
os gestores e agentes de governança em suas decisões quanto às diretrizes das
Companhias. Como exemplo, podemos citar quaisquer informações inerentes ao
sistema de bilhetagem eletrônica e/ou planejamento estratégico das Companhias.
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7.1.7. As informações confidenciais não devem ser compartilhadas ou
disponibilizadas a pessoas não autorizadas, pertencentes ou não às Companhias
(ex.: pessoal de outras áreas de negócios, parentes ou aparentados por
afinidade, terceiros, partes relacionadas, etc.).
7.1.8. Toda informação confidencial de classificação restrita ou sigilosa depende
de análise prévia da área Jurídica que, em conjunto com o presidente executivo
ou diretor(a) responsável, analisarão o conteúdo, propósito, definirão o
responsável pela divulgação, o meio e o público-alvo autorizado a acessá-la,
ainda que seja requerida por autoridades fiscalizadoras.
7.1.9. A informação confidencial classificada como interna pode ser divulgada
a critério do gestor ou superior imediato, por meio dos canais de comunicação
das Companhias, embora seja recomendável, como boa prática, certificarse com a área Jurídica, bem como com a Diretoria ou Presidência Executiva,
respeitadas as respectivas competências, quanto ao conteúdo a ser divulgado
no ambiente interno das Companhias.
7.1.10. Os cargos de confiança, atuantes na gestão operacional e estratégica das
Companhias, por sua natureza ou função, podem ter acesso, quando autorizados
pela Diretoria ou Presidência Executiva, às informações confidenciais.
7.1.11. Toda informação pública, apesar de ser livre de restrições quanto à
divulgação dentro e fora do ambiente corporativo, depende de avaliação prévia
da área Jurídica, que apoiará as áreas responsáveis pela comunicação, na
avaliação dos riscos de imagem, reputacional, dentre outros, com o propósito
de propor ao presidente executivo a disseminação de seu conteúdo nos canais
de comunicação das Companhias.
7.1.12. As informações recebidas de fornecedores, clientes, parceiros,
instituições financeiras ou qualquer outra parte relacionada ou parte interessada
nos negócios das Companhias devem ser classificadas conforme estabelecido
contratualmente entre as partes, e de acordo com a legislação vigente.
7.1.13. A informação pode ser, a qualquer momento, reclassificada. A
reclassificação poderá ser realizada por quem a classificou originalmente, e,
na sua ausência, por colaboradores, gestores ou agentes de governança que
sucederem o classificador original, de nível hierárquico superior e capacidade
técnica para definir sua reclassificação.
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7.1.14. Cada informação deve ter uma única classificação. A classificação da informação
deve existir independentemente da forma física ou digital onde esteja mantida.
7.1.15. Para que a classificação esteja indicada de maneira clara e inequívoca,
cada relatório, e-mail, planilha, parecer, estudo ou qualquer outro documento
que contenha informação deve conter um rótulo, seja em formato físico ou
eletrônico, que destaque sua classificação de confidencialidade, incluindo
impressos, mídias digitais, e-mails, arquivos físicos, ambientes, instalações, entre
outros. O rótulo deve estar destacado e ser facilmente percebido por qualquer
colaborador, gestor ou agente de governança que tenha acesso à informação.
7.1.16. Cabe ao responsável pela criação ou obtenção da informação aplicar
o rótulo adequado aos seus relatórios, planilhas ou similares. Em locais onde
a aplicação de rótulo físico ou eletrônico não seja possível, outras formas
de demonstrar a classificação da informação podem ser avaliadas pela área
Jurídica, se contidas em meios não eletrônicos, ou a área de Segurança da
Informação, se contidas em recursos tecnológicos.
7.1.17. Sempre que não existir uma indicação clara da classificação da
informação, a mesma deve ser considerada restrita até que a dúvida seja
esclarecida com a área Jurídica.

7.2. ATENDIMENTO A REQUERIMENTOS REGULATÓRIOS, LEGAIS E
GOVERNAMENTAIS
7.2.1. As Companhias devem respeitar a legislação, as normas regulatórias
de sua atividade-fim, bem como devem se comprometer a atender com
integridade e transparência as autoridades fiscalizadoras governamentais e as
auditorias independentes.
7.2.2. Independentemente da classificação da informação, os agentes públicos
de órgãos fiscalizadores terão acesso às informações sempre que respaldados
por decisões legais ou demandas regulatórias direcionadas às Companhias,
por intermédio da área Jurídica, seus agentes de governança e/ou seus
representantes legais.
7.2.3. A divulgação de informações aos Poderes Executivo, Legislativo
ou Judiciário, quando devidamente amparada por atos normativos ou
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determinação emanada do agente público competente, pode ser realizada de
duas maneiras:
• de forma rotineira: quando envolver procedimentos e tarefas rotineiras
relacionadas ao escopo de trabalho de determinada área de negócios,
para a qual o colaborador ou gestor esteja autorizado e quando tenha por
função disponibilizar informações, cabendo ao gestor responsável revisar
e autorizar previamente o envio dessas informações aos agentes públicos
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nas competências federal,
estadual ou municipal. Nestes casos, a comunicação deve ser formal, em
conformidade com os normativos vigentes. São exemplos de informações
rotineiras: entrega do E-Social, declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e demais obrigações tributárias, etc. Em caso de dúvidas, a área
Jurídica deve ser consultada.
• de forma específica: ocorre sempre que houver solicitações de
informações, pelo Poder Público, que requeiram um posicionamento formal
das Companhias acerca de possíveis riscos. Neste caso, a comunicação deve
ser realizada por escrito, mediante protocolo e com a devida avaliação da
área Jurídica, em conformidade com os normativos vigentes.

7.3. PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
7.3.1. É proibido a qualquer colaborador, gestor ou agente de governança
utilizar informações confidenciais ou privilegiadas das Companhias, de suas
partes relacionadas ou partes interessadas, para tomada de decisões que gerem
vantagens para si ou terceiros, denotando um potencial conflito de interesse.
7.3.2. Os contratos de trabalho de todos os colaboradores, gestores e
agentes de governança deverão conter cláusulas de confidencialidade que
protejam as informações que lhes são disponibilizadas em função dos cargos e
responsabilidades assumidas no ambiente de trabalho.
7.3.3. As informações devem ser mantidas em sigilo mesmo após o término do
contrato de trabalho.
7.3.4. As Companhias se reservam o direito de rastrear, monitorar, gravar e
inspecionar, de forma remota ou presencial e sem a necessidade de aviso
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prévio, os recursos tecnológicos corporativos, bem como as informações
armazenadas em disco local, na rede corporativa e nos drives corporativos
em nuvem.
7.3.5. As Companhias se reservam o direito de monitorar o e-mail corporativo
de qualquer colaborador, gestor ou agente de governança, sem necessidade de
aviso prévio e sem que isto configure violação ao sigilo de correspondência, por
se tratar de ferramenta de trabalho.
7.3.6. As Companhias possuem o direito de fiscalizar, mediante o uso de
câmeras, os seus ambientes e o trabalho de todos os colaboradores, gestores e
agentes de governança, devendo tal informação ser afixada em local visível. As
referidas imagens somente poderão ser compartilhadas com áreas responsáveis
por procedimentos de investigações internas, ou com terceiros, por força de
decisão de autoridade policial ou judicial.
7.3.7. Em caso de desligamento, os colaboradores, gestores e agentes de
governança não poderão copiar ou extrair, de forma física ou eletrônica, qualquer
informação utilizada em sua atividade profissional. Nesta oportunidade, o
acesso aos recursos tecnológicos deverá ser imediatamente revogado.

7.4. PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS
OU PARTES RELACIONADAS
7.4.1. Toda parte interessada ou parte relacionada que tiver acesso às
informações, quando por necessidade de negócio, assume o compromisso
de seguir as diretrizes estabelecidas nesta Política. Estão autorizadas a usar
essas informações somente para fins de avaliação, negociação ou execução de
contrato ou acordo.
7.4.2. O tratamento das informações pelas partes interessadas ou partes
relacionadas deve ser acompanhado pelo gestor ou superior imediato
contratante ou responsável pelo vínculo destes com as Companhias, embora
todos os colaboradores ou profissionais terceirizados sejam corresponsáveis
por zelar pela sua proteção. Caso tenha acesso às informações confidenciais,
a parte interessada nos negócios das Companhias deverá resguardá-las e não
poderá revelá-las sem a devida autorização do presidente executivo, ou do(a)
diretor(a) responsável, ou seus respectivos representantes legais.
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7.4.3. Os contratos firmados com fornecedores, parceiros e demais partes
interessadas ou partes relacionadas nos negócios das Companhias devem
obrigatoriamente ser submetidos à área Jurídica, que avaliará a inclusão de
cláusulas de confidencialidade ou a celebração, quando aplicável, de acordos
de confidencialidade e privacidade, pelo prazo definido entre as partes,
dependendo da classificação da informação a ser disponibilizada.
7.4.4. Em caso de processos investigatórios com contratação de terceiros, que ocorram
em caráter estratégico e em sigilo, e desde que definido pela alta administração, cabe
a(o) diretor(a), em conjunto com o presidente executivo, autorizar o envio e a forma
do envio das informações confidenciais aos envolvidos estritamente no processo
de apuração e diligência instaurados. Nesse caso, esta relação entre as Partes deve
obrigatoriamente estar amparada por cláusulas de confidencialidade ou acordos de
confidencialidade e privacidade das informações, descabendo, em função do sigilo,
a obrigatoriedade de submeter a proposta técnica ou comercial à área Jurídica ou de
Suprimentos, para fins de contratação.
7.4.5. Ao final do prazo do acordo ou cláusula de confidencialidade e privacidade,
a parte interessada ou a parte relacionada deverá apagar, destruir ou devolver
todas as informações confidenciais copiadas ou armazenadas eletronicamente
que lhes tenham sido disponibilizadas, sendo proibido guardar cópia, parcial
ou total. Tal determinação não será aplicável caso a retenção das informações
esteja prevista em lei ou em contrato.
7.4.6. O compromisso de zelar pela confidencialidade das informações
sigilosas, restritas ou internas não se aplica caso a parte interessada ou parte
relacionada às Companhias esteja obrigada a divulgá-las por determinação
legal, regulamentar e/ou ordem administrativa ou judicial, sem que prejudique
a consulta prévia à área Jurídica das Companhias.
7.4.7. Caso a parte interessada ou a parte relacionada venha a ser obrigada a
revelar informações confidenciais por força de lei ou decisão judicial, deverá
notificar imediatamente às Companhias, por escrito, de forma que lhes
possibilite, caso julguem necessário, requerem medida cautelar ou outra medida
cabível para evitar a revelação dessas informações confidenciais.
7.4.8. É proibido às partes interessadas e às partes relacionadas nos negócios
do Sistema Fetranspor fazer uso comercial, obter vantagem comercial ou fazer
qualquer outro uso da informação, em detrimento das Companhias.
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7.4.9. A parte interessada ou parte relacionada não deverá revelar a terceiros,
sem consentimento prévio e por escrito das Companhias, as informações
confidenciais, com exceção apenas dos seus representantes legais que
necessitem acessá-las para fins de avaliação e celebração de negócios,
desde que se comprometam a respeitar as cláusulas, termos ou acordos de
confidencialidade e privacidade das informações.
7.4.10. A parte interessada ou parte relacionada deverá proteger as informações
que lhes forem disponibilizadas, mantendo-as em local seguro e de acesso
restrito ou controlado.

7.5. GUARDA FÍSICA OU ELETRÔNICA DA INFORMAÇÃO
7.5.1. A segurança das informações deve ocorrer em todas as etapas do fluxo
de dados, desde a geração, coleta, tratamento até sua guarda, observadas as
regras e legislação correlata.
7.5.2. A retenção da informação se configura no simples ato de armazenamento
de seu conteúdo em meio físico ou eletrônico, se estendendo até sua destruição
ou descarte.
7.5.3. Todos os documentos confidenciais devem ser armazenados na rede
corporativa ou em mobiliários trancados, lacrados ou amparados por outras
tecnologias ou controles que assegurem o acesso restrito às pessoas autorizadas,
quando não estiverem em uso, especialmente fora do horário do expediente.
7.5.4. Os controles de acesso à informação armazenada em meio físico
ou eletrônico, bem como a delimitação dos privilégios de acesso, são
responsabilidade do gestor de cada área de negócio ou seu superior imediato,
que poderá utilizar-se do suporte técnico da área de Segurança da Informação,
quando a informação for mantida em recursos tecnológicos, ou da área Jurídica,
quando esta for mantida em repositórios físicos.
7.5.5. Todos os documentos, inobstante a guarda em arquivo físico, deverão ainda
ser digitalizados e arquivados de forma diligente, para evitar o risco de destruição
ou perda física. Caso o acesso à informação seja compartilhado, em razão da
prestação de serviço entre os fornecedores, clientes e parceiros das Companhias,
as partes devem assegurar a confidencialidade e privacidade das informações.
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7.5.6. É recomendável que todos os documentos das Companhias, seja em
meio físico ou digital, sejam gerenciados por uma ferramenta de gestão de
documentos que vise à agilidade nas buscas, rastreabilidade dos acessos e
assegure a proteção e privacidade das informações.
7.5.7. Caso as Companhias optem por descartar, doar, alienar, ceder, devolver
ou arrendar recursos tecnológicos, caberá ao gestor responsável pela operação
solicitar a avaliação técnica das áreas de Infraestrutura, Administrativo e
Segurança da Informação, respeitadas suas competências, quanto a manter
e zelar pelos ativos corporativos. Essas áreas técnicas devem assegurar a
remoção, cópia de segurança ou destruição das informações, de tal forma que
se tornem irrecuperáveis.
7.5.8. Verificada a hipótese acima, cabe ao gestor responsável selecionar,
com a área de Suprimentos, a contratação de fornecedor competente, com
experiência e certificações oficialmente reconhecidas no mercado, que assuma
a corresponsabilidade socioambiental, desde a coleta, transporte ou descarte
dos recursos tecnológicos, após estarem desprovidos de informações, até a
destinação final apropriada ao tipo de resíduo a ser descartado, em observância
à legislação de logística reversa.
7.5.9. No caso das mídias impressas, seu descarte deverá ser realizado
mediante a fragmentação do documento. A destruição de documentos deverá
atender aos seguintes requisitos: i) não serem mais necessários aos propósitos
das Companhias; ii) respeito ao prazo legal; iii) ser realizada em consonância
com orientação técnica ou normativo de retenção da informação, quando
divulgados em caráter complementar a esta Política; e iv) autorização prévia
do proprietário da informação para sua destruição. Em caso de dúvidas, a área
Jurídica deverá ser consultada.

7.6. BOAS PRÁTICAS PARA PROTEGER AS INFORMAÇÕES
7.6.1. Para assegurar a confidencialidade e privacidade das informações, devem
ser adotadas, dentre outras, as seguintes determinações:
a) a divulgação da informação só pode ser feita àquelas pessoas que,
em razão do cargo ou função, precisem usá-la no exercício de suas
atividades laborais;
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b) as reuniões presenciais ou virtuais que tratam de informações
confidenciais devem ser limitadas à participação daqueles que, em razão do
cargo ou função, precisem dela participar, devendo sempre ser esclarecido
previamente o nível de confidencialidade de tais informações;
c) é proibido qualquer comentário sobre a informação confidencial com
terceiros, incluindo parentes ou aparentados por afinidade, ainda que se
espere que este terceiro não possa influenciar os negócios das Companhias
ou a usem de forma privilegiada para si ou outrem;
d) todos os documentos que contenham informações confidenciais, inclusive
anotações pessoais manuscritas, devem ser mantidos em segurança,
guardados de forma diligente, em local com acesso controlado;
e) o transporte de documentos, dentro ou fora das instalações das
Companhias, deve ser realizado de forma segura;
f) para a circulação de documentos contendo informação sigilosa ou restrita,
entre diferentes endereços, deve ser utilizado envelopamento duplo. O
envelope interno deve ser lacrado e identificado com o respectivo rótulo
da classificação. O envelope externo deve ser lacrado e identificado com os
dados do destinatário e entregue por meio de portador exclusivo. Caso a
informação seja para o conhecimento somente do destinatário, a indicação
“aberta apenas pelo destinatário” deve ser escrita de forma visível;
g) para envio eletrônico de informações sigilosas ou restritas devese utilizar o correio eletrônico corporativo, destacando-se no título a
classificação de confidencialidade, e se possível, utilizar-se de senha
para acesso aos mesmos. Em caso de dúvidas, a área de Segurança da
Informação deve ser consultada.
h) o usuário deve ter cautela quanto às mensagens enviadas via correio
eletrônico, em relação ao uso da função “responder a todos”, de forma
a garantir que somente os destinatários autorizados tenham acesso às
informações contidas no e-mail e/ou seus anexos;
i) todos os colaboradores, gestores e agentes de governança devem manter
sua tela protegida quando ausentes, ainda que temporariamente, de sua
estação de trabalho;
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j) as cópias de documentos com informações confidenciais devem ser
evitadas, mas se forem necessárias, devem ser pré-aprovadas pelo gestor,
durante o horário de trabalho;
k) o processo de impressão deve ser realizado mediante o uso de código
PIN, pessoal e intransferível, devendo os documentos serem removidos da
impressora imediatamente após a sua impressão;
l) as informações classificadas como sigilosas, restritas ou internas não
devem ser enviadas para e-mails ou outros dispositivos de armazenamento
privados desprovidos de ferramentas homologadas pelas áreas técnicas que
assegurem sua confidencialidade;
m) as desmobilizações de recursos tecnológicos devem ser realizadas de forma
adequada e sustentável e apenas quando estiverem desprovidos de informações.
n) a destruição de documentos ou mídias impressas deve ocorrer através de
fragmentação, bem como ser descartados de forma sustentável;
o) a área Jurídica deve ser obrigatoriamente consultada, em caso de
contratação de serviços que permitam que o terceiro tenha acesso às
informações confidenciais. Se esses terceiros, para prestarem serviços, se
utilizarem de sistemas próprios, os gestores contratantes devem consultar
também as áreas de Segurança da Informação e de Infraestrutura, para
avaliarem as vulnerabilidades e a necessidade de cópias de segurança dos
dados mantidos por essas ferramentas.

8. PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DOS
DADOS PESSOAIS
8.1. PILARES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
8.1.1. As Companhias respeitam a privacidade individual de todos os seus
colaboradores, gestores, agentes de governança, clientes, fornecedores,
parceiros e demais partes relacionadas e partes interessadas em seus negócios,
estando comprometidas a protegerem todos os dados pessoais que lhes forem
confiados em decorrência de suas atividades.
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8.1.2. Todos os colaboradores, gestores, agentes de governança e terceiros
devem cumprir com as diretrizes desta Política e agregar, à sua rotina de trabalho
e projetos, os seguintes pilares de proteção e privacidade dos dados pessoais:
• Adequação: refere-se à compatibilidade do tratamento de dados pessoais
com as finalidades informadas ao Titular. O tratamento de dados deverá ser
condizente com a destinação à qual se refere.
• Finalidade: o tratamento de dados pessoais deve ser feito com fins
legítimos, específicos e informados ao Titular. Assim, os dados pessoais
não podem ser coletados com um propósito e utilizados para outro. As
Companhias têm o dever de esclarecer ao Titular o motivo pelo qual estão
utilizando o dado, não estando autorizadas a alterar a finalidade durante o
tratamento.
• Livre acesso: assegura que os Titulares dos dados pessoais tenham o
direito à consulta facilitada e gratuita sobre a forma, duração do tratamento
de dados pessoais, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
• Necessidade: sempre que houver coleta de dados pessoais deverá ser
avaliado se os referidos dados são, de fato, minimamente necessários para
determinada finalidade. As Companhias devem realizar uma ponderação
entre o que é realmente essencial para o seu negócio e o que é meramente
conveniente, evitando assim a coleta de dados excessivos.
• Não discriminação: os dados pessoais não podem, em qualquer
circunstância, ser utilizados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
• Prevenção: as Companhias devem adotar medidas para prevenir a
ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
• Qualidade dos dados: as Companhias devem garantir aos Titulares
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados pessoais. A veracidade
dos dados pessoais declarados pelo Titular, dentro do princípio da boafé, deve ser coletada e averiguada pelas Companhias, de acordo com a
necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
• Responsabilização e prestação de contas: as Companhias devem ter provas
e evidências de que as medidas adotadas com o intuito de garantir a proteção
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e privacidade dos dados são eficazes, demonstrando, deste modo, a boa-fé e a
diligência no cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.
• Segurança: as Companhias devem utilizar procedimentos, meios
e tecnologias aptos a protegerem os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda ou
alteração, comunicação ou difusão.
• Transparência: é a garantia, aos Titulares, de informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento dos seus dados pessoais
e os respectivos agentes de tratamento, devendo, para tanto, ser formulada
numa linguagem clara e simples, no idioma nacional e em idioma inglês, de
abrangência internacional, observados os segredos comercial e industrial.
8.1.3. É dever das Companhias zelar, de forma ética e diligente, pelas informações,
principalmente se contemplarem dados pessoais que lhes sejam confiados por
todas as partes interessadas e relacionadas ao Sistema Fetranspor, em especial
pelos clientes dos serviços Riocard Mais. Desse modo, as Companhias asseguram
o cumprimento das disposições contidas nesta Política e demais legislações
correlatas à proteção dos dados pessoais que estejam em vigor, tais como: a
Constituição Federal, LGPD, CDC e o Marco Civil da Internet.

8.2. RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE TRATAMENTO DE DADOS
8.2.1. O agente de tratamento de dados pessoais pode assumir as
responsabilidades de Controlador e/ou Operador. Ambos são solidariamente
responsáveis pelos danos causados pelo tratamento, quando houver
descumprimento das obrigações da legislação de proteção de dados ou quando
não tiverem sido seguidas as instruções lícitas do controlador.
8.2.2. Considera-se “dado pessoal” qualquer informação que possibilite
identificar, direta ou indiretamente, uma pessoa física, tal como: nome, data
de nascimento, CPF, RG, endereço, e-mail, número de cartão Riocard Mais,
número do cartão de crédito, endereço IP, etc.
8.2.3. Em complemento ao conceito de dado pessoal, há uma categoria especial
denominada dado pessoal sensível, que se refere às informações sobre origem
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a
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organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico e opinião sobre entidades de
práticas desportivas.
8.2.4. As Companhias se esforçam para tratar apenas os dados pessoais
necessários, de forma consistente com a legislação, e tem a tradição de manter
os mais altos padrões éticos na gestão de tais dados, e quando aplicável, dos
consentimentos de seus Titulares. As diretrizes previstas nesta Política aplicamse a todos os dados pessoais (sensíveis ou não) tratados pelas Companhias em
decorrência de suas atividades, seja como Controlador ou Operador.
8.2.5. No papel de “Controlador”, a Companhia determina os objetivos e os
meios do tratamento de dados pessoais, sem ordens de um terceiro. É o caso
do tratamento dos dados pessoais de seus colaboradores, clientes, parceiros e
fornecedores. Assim, pode-se citar como exemplos situações como: atividades
de gestão de pessoas, comunicação, marketing, execução de contratos com
fornecedores, vendas de carga de vales-transporte inclusos nos Cartões Riocard
Mais diretamente para pessoas físicas (Titulares), etc.
8.2.6. Já na posição de “Operador”, a Companhia processa os dados em nome
de um terceiro, seguindo suas orientações, tais como: fornecedores, parceiros
e órgãos públicos, conforme as instruções destes, mediante a celebração de
um acordo no qual as Companhias deverão se comprometer com os ditames
da legislação, em especial com a LGPD. Como exemplo, pode-se citar o
processamento dos dados pessoais coletados por determinação do poder
concedente (Controladores) para fins de emissão dos cartões de gratuidade
ou concessão de benefícios tarifários (ex.: Bilhete Único Intermunicipal, Bilhete
Único Niterói, Tarifa Social de Barcas, etc.) aos beneficiários qualificados
(Titulares), perante as regras e condições de uso determinadas por órgão(s)
regulador(es) no âmbito da administração pública federal, estadual ou
municipal (Controladores).
8.2.7. Tanto na condição de Controlador como de Operador, as Companhias deverão
observar os princípios e pilares desta Política, além de cumprir com a legislação
brasileira e internacional acerca da proteção e privacidade de dados pessoais.
8.2.8. O término de tratamento dos dados pode ocorrer quando a finalidade
for alcançada, com o fim do período de tratamento ou mediante determinação
da ANPD, por violações à LGPD.
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8.2.9. As Companhias não poderão manter em seus registros dados pessoais
por período superior ao necessário aos propósitos para os quais foram
coletados, portanto, após o término do tratamento, esses dados pessoais
devem ser eliminados no âmbito e limites técnicos das atividades, permitindo
sua conservação somente para as seguintes finalidades:
i. cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador;
ii. estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
iii. transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento
de dados pessoais dispostos na LGPD e assegurada sua proteção; ou
iv. uso exclusivo do Controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde
que anonimizados os dados.
8.2.10. Todas as áreas de negócios que tratem dados pessoais deverão
armazená-los, com cautela e segurança, pelo período de retenção mínimo
requerido pelas autoridades fiscalizadoras, com base em legislação específica
que regulamente tais obrigações acessórias. Em caso de dúvidas, o gestor
poderá consultar o Encarregado, por intermédio do seu Agente de Proteção
e Privacidade de Dados, que tem o dever de apoiá-lo em todas as questões
relativas à LGPD.

8.3. DIREITO DOS TITULARES DE DADOS
8.3.1. As Companhias deverão manter os Titulares informados sobre todos os
aspectos relacionados ao processamento de seus dados e ainda disponibilizar
canais de acesso do Titular aos seus direitos, em especial:
i. a finalidade do tratamento para o qual os dados pessoais foram coletados;
ii. as hipóteses legais do tratamento do dado pessoal em questão;
iii. a descrição do legítimo interesse das Companhias, quando aplicável;
iv. o tempo de armazenamento do dado pessoal e/ou o critério utilizado
para determinar o período de armazenamento;
v. informações sobre eventual compartilhamento dos dados pessoais com outras
empresas, a finalidade do compartilhamento e informações sobre o destinatário;
vi. se há intenção de transferência de algum dado pessoal para outro país ou
organização internacional, a finalidade e o país de destino;
vii. informações de contato do Encarregado;
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8.3.2. Adicionalmente, as Companhias deverão estar aptas a garantirem que os
Titulares possam exercer, a qualquer momento, os seguintes direitos:
i. acesso aos dados pessoais;
ii. solicitar a exclusão, anonimização, pseudonimização, correção e/ou
atualização dos dados pessoais, desde que não haja um impedimento legal e
que não prejudique o legítimo interesse das empresas do Sistema Fetranspor;
iii. opor-se ao tratamento dos dados pessoais, desde que de forma motivada;
iv. retirar o seu consentimento anteriormente concedido para o tratamento
de seus dados pessoais;
v. solicitar a portabilidade de seus dados pessoais, exceto se já anonimizados.
8.3.3. Para esse fim, todos os pleitos dos titulares, após análise prévia da área
de negócio receptora, devem ser direcionados ao Encarregado, que irá analisar
sua completude e, após, definir uma devolutiva que deverá ser formalmente
endereçada ao Titular.
8.3.4. Os direitos do Titular acima detalhados não são absolutos. As Companhias
estão sujeitas a obrigações legais, regulamentares e judiciais que podem
impedi-las de pôr em prática determinadas solicitações do Titular.
8.3.5. O Titular dos dados tem direito a solicitar a revisão, quando aplicável,
de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de
dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a
definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos
de sua personalidade, exceto se estas informações estiverem protegidas por
segredos comercial e industrial, embora estejam suscetíveis às auditorias pela
ANPD ou demais órgãos fiscalizadores, quando o tratamento automatizado do
dado pessoal não for usado para fins discriminatórios.
8.3.6. O Encarregado deverá definir, em nome das Companhias, procedimentos
internos que regulamentem a gestão das solicitações e consentimentos dos
Titulares de dados e devolutivas, padrões ou específicas, a serem formalizadas
dentro do prazo legal previsto na LGPD, salvo se determinado de forma diversa
pelas autoridades fiscalizadoras. No caso de pleitos de baixa complexidade,
que demandem a confirmação de existência ou acesso aos dados pessoais, a
devolutiva formal deve ser providenciada em formato simplificado, no prazo de
5 (cinco) dias úteis. Para os pleitos de alta complexidade, a devolutiva formal
deve ocorrer em um período igual ou inferior a 15 (quinze) dias do seu registro,
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por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a
inexistência de registro, os critérios e a finalidade do tratamento dos dados
pessoais, observados os segredos comercial e industrial.
8.3.7. Os prazos acima indicados poderão ser prorrogados caso haja dúvida,
inconsistência ou insuficiência de informação prestada pelo Titular. Nestes
casos, os prazos passarão a contar após o fornecimento das informações
complementares.
8.3.8. O GTD, dentre outras áreas técnicas, poderá ser consultado, a critério
do Encarregado, que possui independência e apoio inequívoco dos agentes de
governança para se posicionar, em nome das Companhias, sobre o tratamento
dos dados pessoais.

8.4. REQUISITOS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
8.4.1. As Companhias somente estão autorizadas a realizar o tratamento de
dados pessoais caso identificada, ao menos, uma das seguintes hipóteses:
i. para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador;
ii. para celebração ou execução de um contrato ou procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual o Titular seja parte, a pedido
do Titular de dados, com exceção das hipóteses vedadas ao tratamento de
dados pessoais sensíveis;
iii. para proteção da vida ou da incolumidade física do Titular ou de terceiros;
iv. para tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
v. para proteção ao crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente, exceto em caso de dados pessoais sensíveis, salvo se for para
prevenir fraude ou garantir a segurança do Titular;
vi. para atender legítimo interesse do Controlador ou de terceiros, exceto
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do Titular que
exijam a proteção dos dados, exceto em caso de dados pessoais sensíveis;
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vii. para garantia da prevenção à fraude e proteção à segurança do Titular,
nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas
eletrônicos, resguardados os direitos dos Titulares, exceto no caso de
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do Titular que exijam a
proteção dos dados;
viii. para realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais;
ix. para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral, esse último conforme Lei de Arbitragem;
x. pela administração pública, quando da execução de políticas públicas
previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou
instrumentos congêneres, ainda que haja necessidade de compartilhamento
de dados com terceiros, agindo sob sua tutela;
xi. mediante consentimento do Titular dos dados ou do seu responsável legal.
8.4.2. Caso nenhuma das disposições legais previstas nos itens (i) a (x) se aplique,
as Companhias poderão obter o consentimento do Titular por escrito ou outro
meio que demonstre a manifestação de sua vontade, de forma livre, inequívoca
para finalidade específica e destacada das demais cláusulas contratuais. Cabe ao
Controlador o ônus da prova sobre a obtenção deste consentimento. Perante a
LGPD, as autorizações genéricas serão consideradas nulas.
8.4.3. O Controlador que desejar comunicar ou compartilhar dados pessoais
com outros Controladores deverá obter o consentimento especifico do
Titular para esta necessidade, ressalvadas as hipóteses de dispensa deste
consentimento.
8.4.4. Na hipótese de tratamento de dados pessoais com base em legítimo interesse,
as Companhias não poderão sobrepor seus interesses legítimos em detrimento dos
interesses, direitos e liberdades fundamentais dos Titulares dos dados.
8.4.5. O tratamento de dados pessoais sensíveis só deve ser realizado em casos
específicos, previstos em lei, ou mediante consentimento explícito do Titular.
Nestes casos, deverão ser adotados padrões de segurança mais robustos do
que os utilizados para proteger os demais dados pessoais.
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8.4.6. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar
a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua publicação
pelo Titular, portanto, estão dispensados de consentimento prévio deste, mas
precisa ser considerado o propósito legítimo e específico para esse tratamento
pelo Controlador ou Operador.
8.4.7. Em qualquer das situações previstas no item 8.4.1, onde há dispensa
de consentimento do Titular para tratar seus dados, não ficam dispensados os
agentes de tratamento das demais obrigações previstas na LGPD, especialmente
da observância dos seus pilares e da garantia dos seus direitos.
8.4.8. Para realizar o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes
menores de 16 (dezesseis) anos, as Companhias deverão solicitar o
consentimento específico e em destaque de, pelo menos, um dos pais, ou do
responsável legal do menor. Excepcionalmente, quando a coleta for necessária
para sua proteção ou para contato com os pais ou responsável legal, estará
dispensada a necessidade deste consentimento.
8.4.9. As Companhias devem realizar todos os esforços razoáveis para
assegurar que o consentimento tenha sido dado pelo responsável pela criança
ou pelo adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, consideradas as tecnologias
disponíveis. Além disso, devem prover as informações sobre o tratamento
desses dados pessoais de maneira simples, clara e acessível, consideradas as
características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais
do Titular, com uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma
a proporcionar o entendimento e esclarecimento adequado à criança, ao
adolescente, bem como um de seus pais ou responsável legal.
8.4.10. A LGPD não é clara quanto à necessidade de consentimento de, pelo menos,
um dos pais ou pelo responsável legal, para tratar dados de adolescentes, tampouco
define a idade-limite para as Companhias absterem-se deste consentimento, citando
apenas a necessidade de agir no melhor interesse do Titular. Diante desta omissão,
as Companhias assumem, para fins desta Política, que, a partir dos 16 (dezesseis)
anos de idade, a sociedade, por si, já atribui ao adolescente certo grau de autonomia
(ex.: votar, andar em transporte público desacompanhado, trabalhar, possuir certas
modalidades de cartão de crédito, como jovem universitário ou jovem trabalhador
que comprove renda, etc.), o que o torna capaz de discernir por conta própria, quando
devidamente esclarecido sobre os seus direitos como Titular, em conformidade com
as diretrizes e os pilares de proteção e privacidade de dados pessoais.
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8.5. CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE RIOCARD MAIS
8.5.1. Os clientes que desejarem obter informações, acesso, correção,
eliminação, anonimização, pseudonimização, portabilidade, dentre outras
questões relacionadas ao tratamento dos seus dados pessoais, deverão ter seu
pleito direcionado ao Encarregado, por meio dos diversos canais de atendimento
ao cliente disponibilizados pelas Companhias, sejam eles de forma presencial,
virtual ou por telefone, tais como as Lojas Riocard Mais, CRR, sites ou outros
canais de venda, dentre outros meios de atendimento disponíveis ao consumidor.
Esses canais de atendimento devem redirecionar esses pleitos ao Encarregado.
8.5.2. Cabe ao Encarregado avaliar, responder ou autorizar o envio das
devolutivas formais ao Titular dos dados, à ANPD ou demais órgãos
fiscalizadores nos prazos previstos em lei, exceto se esse prazo for distinto
daquele emanado pelo agente público responsável pela fiscalização. Para
pleitos de baixa complexidade, tais como acesso ou confirmação de existência
de dados pessoais realizados por meio dos canais primários de atendimento
ao cliente, os mesmos precisam ser respondidos em até 5 (cinco) dias úteis,
portanto seus líderes estão autorizados a responder aos Titulares com base em
orientações previamente aprovadas pelo Encarregado. Para os pleitos de alta
complexidade, o conteúdo deve ser redirecionado à área de Relacionamento
com o Cliente Riocard Mais, atuante no 2º nível de atendimento, para que
seus atendentes possam avaliar, junto com as demais áreas técnicas, sob as
instruções e demandas do Encarregado, todos os riscos e impactos relativos ao
referido pleito. Nesse caso, a devolutiva deve ser realizada no prazo igual ou
inferior a 15 (quinze) dias do pleito original.
8.5.3. As Lojas Riocard Mais poderão utilizar em seus ambientes câmeras de
segurança, devendo tal informação ser afixada, de forma clara ao público,
em local visível. As referidas imagens poderão ser compartilhadas apenas
com áreas responsáveis por procedimentos de investigações internas ou com
terceiros, por força de decisão de autoridade policial ou judicial.

8.6. PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
8.6.1. Em relação aos dados de seus colaboradores, gestores e agentes de
governança, as Companhias devem coletar dados pessoais exclusivamente
para fins relacionados ao trabalho, tais como recrutamento; diligências
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periódicas denominadas Background Check; administração de folha de
pagamento; negociação sindical; administração de programas de benefícios;
atendimento aos requisitos legais; saúde médico-ocupacional; gerenciamento
de desempenho, dentre outros. As Companhias não tratam dados pessoais
sensíveis, exceto nos casos permitidos perante a LGPD, reproduzidos no item
8.4.1. desta Política.
8.6.2. As Companhias, em cumprimento de obrigações contratual e legal,
poderão coletar dados pessoais dos parentes ou aparentados por afinidade, dos
colaboradores, gestores e agentes de governança (ex.: programa de benefícios,
Background Check, etc.)
8.6.3. As Companhias reconhecem e reafirmam o seu dever de respeitar a vida
pessoal e a privacidade de cada colaborador, gestor e agente de governança,
motivo pelo qual resguardam todos seus dados pessoais, bem como se
comprometem a não os utilizar para fins discriminatórios.
8.6.4. Conforme previsto no item 7.3.6, as Companhias possuem o direito de
fiscalizar, mediante o uso de câmeras, os seus ambientes e o trabalho de todos
os colaboradores, gestores e agentes de governança.

8.7. NOVOS PROJETOS E O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
8.7.1. Desde a sua concepção, todos os projetos que envolvam o tratamento de
dados pessoais, sensíveis ou não, devem ser analisados pelo Encarregado, com
o apoio do GTD, a fim de validar sua aderência aos requisitos da legislação e
da regulamentação aplicáveis. Esses projetos devem surgir dentro do conceito
de “Privacy by Design”, quando diante de qualquer situação que envolva o
tratamento de dados pessoais.
8.7.2. Cabe ao gestor responsável pelo projeto convocar o Encarregado,
bem como as demais áreas de negócios e áreas técnicas, que o apoiarão nas
iniciativas que visem à confidencialidade das informações e privacidade dos
dados pessoais, principalmente quando envolver o uso de novos sistemas, que
precisam ser homologadas pela área de Segurança da Informação e ratificadas
pelo Encarregado. Não obstante, a responsabilidade pela adequação dos
sistemas já existentes aos padrões de segurança e privacidade da informação
recai sobre o gestor da respectiva área de negócios, que, nesse caso, deverá
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assegurar que esta esteja devidamente homologada pela área de Segurança da
Informação e ratificada pelo Encarregado.

8.8. PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NAS RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO
8.8.1. As Companhias estão sujeitas a determinações do Poder Público, tais
como prestação de contas decorrente de responsabilidades regulatórias e de
interesse público, decisões judiciais e administrativas, motivo pelo qual não
podem garantir a privacidade total dos dados pessoais em tais hipóteses.
8.8.2. As Companhias, enquanto Operadoras de dados pessoais, por orientações
e atribuições emanadas de autoridades públicas, devem apoiá-las na prestação
de contas à ANPD ou demais órgãos fiscalizadores, sendo sua responsabilidade
limitada aos dados pessoais sob sua custódia, por força de acordos, convênios
ou outras formas de contratos celebrados com a Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual ou municipal.

8.9. PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NO RELACIONAMENTO COM DEMAIS
PARTES INTERESSADAS
8.9.1. As Companhias devem assegurar a confidencialidade das informações
recebidas dos seus clientes, observando-se também os ditames previstos na
LGPD e no CDC, sendo certo que a violação dos direitos dos consumidores
constitui infração penal. Assim, a conduta de impedir ou dificultar o acesso
do consumidor, bem como deixar de corrigir ou lhe entregar informações a
seu respeito, configura crime com pena de detenção ou multa, nos termos dos
artigos 72 e 73 do CDC.
8.9.2. Os dados pessoais de fornecedores e demais parceiros devem ser tratados
pelas Companhias somente para fins comerciais legítimos, condizentes com
esta Política, tais como: procedimentos de contratação (ex. Due Diligence ou
Background Check), medição do serviço contratado, cumprimento das demais
obrigações contratuais e ordens de pagamento, demandas legais ou regulatórias,
ou em virtude de decisões emitidas em processos administrativos ou judiciais.
8.9.3. As Companhias se reservam o direito de compartilhar as informações
com terceiros, com o objetivo de cumprir com o escopo contratado, sem o
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direito de compartilhá-los, desde que haja um acordo de confidencialidade
e privacidade celebrado entre as partes. No entanto, se essas informações
contiverem dados pessoais, o compartilhamento só é permitido mediante
consentimento do Titular ou previsão legal que o autorize.
8.9.4. As Companhias reconhecem e reafirmam o seu dever de:
i. proteger os dados pessoais (sensíveis ou não) como parte dos projetos (ex.:
biometria, interoperabilidade, implementação de sistemas de informação,
etc.);
ii. tornar a proteção de dados (sensíveis ou não) um componente essencial
da funcionalidade principal dos recursos tecnológicos, de forma a proteger
as informações neles contidas;
iii. antecipar riscos e eventos invasivos de privacidade antes que eles
ocorram, tomando medidas de forma a evitar danos aos Titulares e às
Companhias;
iv. solicitar e tratar dados pessoais que sejam estritamente essenciais ao(s)
objetivo(s) das Companhias;
v. assegurar que os dados pessoais sejam utilizados exclusivamente para os
fins informados previamente ao Titular;
vi. incluir nos contratos firmados com terceiros, independentemente de
terem ou não acesso a dados pessoais, cláusulas de confidencialidade e
privacidade que protejam as Companhias contra o mau uso ou vazamento
das informações;
vii. identificar as vulnerabilidades sistêmicas e os riscos de inconformidades
perante a LGPD, através do inventário de dados, que deve ser atualizado
periodicamente pelos gestores das áreas de negócios;
viii. manter atualizado o fluxo dos dados (sistêmicos ou não), roadmap e gap
analysis, o RIPD, RALI, além de implantar controles eficazes na mitigação dos
riscos de incidentes de segurança;
ix. aplicar as diretrizes desta Política aos Termos de Privacidade dos
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aplicativos, sites ou canais de venda dos Serviços Riocard Mais, terminais de
consulta e validação de cargas de vale-transporte, principalmente se forem
administrados por terceiros;
x. prover as informações necessárias à Autoridade Pública reguladora a
respeito do tratamento de dados pessoais pelas Companhias, de forma a
auxiliá-la na prestação de contas à ANPD, Ministério Público, Procon-RJ ou
demais órgãos fiscalizadores;
xi. conscientizar os usuários/custodiantes dos recursos tecnológicos sobre
as diretrizes de segurança da informação, visando à proteção de dados
pessoais (sensíveis ou não);
xii. assegurar o cumprimento das diretrizes desta Política e demais
normativos corporativos que versem sobre a privacidade de dados pessoais.
8.9.5. É importante enfatizar que todos os pleitos dos Titulares de dados
requerem um posicionamento formal que, direta ou indiretamente,
passarão pelo crivo do Encarregado. Nesse sentido, se decorrerem de
relacionamentos com outras partes relacionadas ou partes interessadas
nos negócios do Sistema Fetranspor (ex.: colaboradores, bancos, sindicatos,
fornecedores, etc.), cabe ao gestor responsável ou seu superior imediato,
através do seu Agente de Proteção e Privacidade de Dados, direcioná-los
ao Encarregado, de acordo com os procedimentos e orientações internas,
visando esclarecer tempestivamente ao Titular de dados pessoais, seus
direitos, justificativas para o tratamento, metodologias, prazo de retenção
(quando aplicável) de cada dado pessoal, dentre outras informações que
podem ser requeridas.

8.10. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
8.10.1. As Companhias devem adotar 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.
8.10.2. As Companhias envidarão seus esforços para manter a privacidade de
todos os dados pessoais armazenados em seus servidores ou arquivos físicos,
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comprometendo-se a utilizar chaves ou tecnologias que sejam suficientemente
adequadas para a proteção de tais dados, de forma a manter o ambiente seguro,
com uso de ferramentas apropriadas e controles eficientes de segurança das
informações coletadas, sempre em conformidade com a legislação.
8.10.3. Tendo em vista que nenhum sistema de segurança é absolutamente
seguro, as Companhias se eximem de qualquer responsabilidade por eventuais
danos e/ou prejuízos decorrentes de invasão em seu site e servidores e demais
falhas relacionadas à segurança dos dados coletados, salvo se houver dolo ou
culpa das Companhias.
8.10.4. Os dados pessoais não serão publicamente disponíveis ou
comercializados em nenhuma circunstância e jamais serão utilizados para
finalidades distintas da justificativa dada pela coleta.
8.10.5. As Companhias poderão adotar a anonimização e a pseudonimização
dos dados.
8.10.6. Os fornecedores terceirizados que tratem dados pessoais sob as
instruções das Companhias devem se comprometer, mediante acordo formal
por escrito, a:
• adotar todas as medidas de segurança, bem como todos os controles
técnicos e administrativos apropriados para garantir a confidencialidade e
segurança dos dados pessoais;
• processar os dados pessoais somente conforme instruções das Companhias;
• eliminar ou devolver os dados pessoais após o término da prestação
de serviço;
• relatar imediatamente qualquer violação de dados às Companhias;
• permitir que as Companhias realizem auditorias, de forma a demonstrar o
cumprimento das obrigações aqui previstas.
8.10.7. Todos os incidentes de segurança que envolvam o vazamento de dados
pessoais devem ser reportados ao Encarregado, de forma que haja tempo hábil
de estabelecer um plano de gestão da crise, com o GTD e demais áreas de
negócios, que tenham alguma ação mitigadora desta crise.
8.10.8. Incidentes de segurança da informação, contendo ou não dados
pessoais, que requeiram um procedimento investigatório para se determinar a
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culpabilidade de algum colaborador, gestor, agente de governança ou terceiro
(ex.: fraude, vazamento de informação, etc.), devem obrigatoriamente ser
registados no canal de denúncias e diálogo VOZ ATIVA, por qualquer indivíduo
interessado no processo de apuração, que passe pela avaliação e recomendação
dos membros do CIC. Isto inclui, mas não se limita, a qualquer perda, exclusão,
deleção, furto, roubo ou acesso não autorizado às informações confidenciais
tratadas pelas Companhias.
8.10.9. Cabe às Companhias implementar procedimentos para gerir incidentes
ocorridos e notificar eventuais vazamentos de dados.
8.10.10. Diante de um incidente de segurança que possa resultar risco ou dano
relevante ao Titular, as Companhias, por meio do Encarregado, deverão avaliálo e providenciar uma comunicação formal à ANPD, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, através do preenchimento do formulário online disponibilizado no site
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico. Tal
comunicação deverá ser realizada também, em um prazo razoável, ao Titular
do dado pessoal e, quando demandado, ao Procon-RJ e/ou demais autoridades
fiscalizadoras da privacidade de dados.

8.11. INFORMAÇÕES DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
8.11.1. As Companhias disponibilizam, em todos os seus canais de diálogo e
atendimento ao cliente, aplicativos, sites, redes sociais, bem como no Portal da
Mobilidade, na intranet, as informações de contato do Encarregado.
8.11.2. As demandas provenientes dos clientes Riocard Mais devem seguir o
fluxo de atendimento primário, realizado pelas Lojas, CRR ou outros canais de
atendimento ao Cliente Riocard Mais, disponibilizados pelas Companhias, que
entrarão em contato com o Encarregado, dependendo do tipo e complexidade
do pleito por telefone ou por e-mail.
8.11.3. Os pleitos provenientes de outras partes interessadas e relacionadas
ao Sistema Fetranspor devem ser analisados previamente pelos Agentes de
Proteção e Privacidade, alocados em cada área de negócios, que interagem
com essas partes, e, após, redirecionadas ao Encarregado, por telefone ou por
e-mail (ex.: pleitos decorrentes de fornecedores caberão ao(s) Agente(s) de
Proteção e Privacidade da área de Suprimentos ou da gerência contratante;
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pleitos decorrentes de colaboradores caberão ao(s) Agente(s) de Proteção e
Privacidade da gerência onde trabalham ou das gerências alocadas à Diretoria
Financeira e de Gestão de Pessoas, etc).
8.11.4. As informações do Encarregado são:
• nome: Renato de Araújo Cid Santa Rita
• e-mail: renato.araujo@riocardmais.com.br
• telefone de contato: +55(21) 99518-7020
8.11.5. Quaisquer esclarecimentos sobre as disposições desta Política, relatos
sobre o seu descumprimento ou dúvidas relacionadas à confidencialidade e
privacidade de dados pessoais, devem ser direcionados ao Encarregado.

8.12. CANAL DE DIÁLOGO E DENÚNCIA
8.12.1. As Companhias possuem um canal, denominado VOZ ATIVA, que constitui
um meio de comunicação formal de denúncias e/ou dúvidas relacionadas ao
PIC, acessível a todas as partes interessadas do Sistema Fetranspor.
8.12.2. O VOZ ATIVA pode ser acessado por meio da intranet (Portal da
Mobilidade do Sistema Fetranspor), no site da RioPar (que abrange a RioCard
TI) ou, ainda, através dos seguintes meios de comunicação:
• site: http://www.canalconfidencial.com.br/vozativa;
• telefone: 0800 741 0003 (atendimento de segunda a sábado, das 12h
às 22h);
• e-mail: vozativa@canalconfidencial.com.br;
• caixa postal: 521 CEP 06320-971.
8.12.3. As companhias estimulam a denúncia de atitudes contrárias aos preceitos
estabelecidos nesta Política e demais normativos corporativos, bem como atos
de corrupção, fraudes (ex.: operacionais, contratuais, financeiras e/ou contábeis),
incidentes de segurança, omissões, mau uso de ativos, discriminação de qualquer
natureza, entre outros, desde que devidamente fundamentada.
8.12.4. O VOZ ATIVA é administrado por empresa independente e garante o sigilo
e confidencialidade de seus denunciantes, permitindo o acompanhamento da
evolução da investigação, de forma anônima e imparcial, por meio do número
de protocolo.
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8.12.5. Tem-se por princípio a proibição de retaliação ao denunciante de boa-fé.
8.12.6. Caso a denúncia seja realizada de má-fé, as medidas disciplinares
serão revertidas ao denunciante, por estarem em desacordo com os valores
organizacionais. Entretanto, é de suma importância que o denunciante guarde
sigilo da própria denúncia, evitando comentá-la com terceiros, uma vez que
isso prejudica todo o processo investigatório.
8.12.7. Cabe aos membros do Comitê de Integridade e Conformidade
acompanhar o processo investigatório de apuração das denúncias, avaliar
as conclusões, recomendar a aplicação de medidas disciplinares, quando
cabíveis, além de demandar ao compliance officer que seja dada ao
denunciante ciência sobre a evolução e/ou encerramento das denúncias
registradas no canal de diálogo e denúncias VOZ ATIVA. As regras de condução,
processamento, remediação dos atos ilícitos ou condutas incompatíveis com
as diretrizes desta Política e demais normativos corporativos e o reporte das
denúncias devem estar definidos em normativos específicos, amparados na
legislação em vigor.

8.13. SANÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES
8.13.1. A modificação, divulgação e destruição não autorizadas e oriundas
de erros, fraudes, vandalismo, vazamento de informações confidenciais,
espionagem ou sabotagem, dentre outros incidentes de segurança, podem
causar danos significativos às Companhias.
8.13.2. Cabe aos colaboradores, gestores, diretores e agentes de
governança e demais partes interessadas das Companhias cumprirem as
disposições previstas nesta Política, sob pena de aplicação de medidas
disciplinares previstas na legislação trabalhista, Código Penal e/ou
normativos específicos.
8.13.3. O Encarregado, em função da sua independência, pode solicitar
a aplicação de sanções e medidas disciplinares, quando cabíveis,
àqueles que violarem a proteção e privacidade de dados pessoais,
conforme definido na POL002.GP.RPTI – Política de Sanções e Medidas
Disciplinares.
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9. INSTÂNCIAS CORPORATIVAS DE
APROVAÇÕES
9.1. Esta Política requer revisão prévia das Diretorias e Presidência antes da
submissão à avaliação dos membros do Comitê de Integridade e Conformidade.
9.2. Recomenda-se, como boa prática de governança corporativa, submetêla a todas as instâncias responsáveis por sua aprovação, sempre que houver
alterações significativas em seu conteúdo. Caso contrário, poderá ser publicada
com o propósito de se realizarem pequenos ajustes, ou seja, como atualização de
versões.
9.3. Esta Política foi aprovada pelos diretores, presidente, membros dos
Conselhos de Administração das Companhias no dia 21/01/2021 e pelos órgãos
de governança corporativa superiores.

10. ANEXOS
10.1. Os anexos são partes integrantes desta Política, embora sejam divulgados
separadamente, pois podem sofrer constantes atualizações.
10.2. Esta Política possui os seguintes anexos:
• ANEXO I – Termo de Aceite da Política de Confidencialidade e Privacidade
da Informação (pessoa física)
• ANEXO II – Termo de Aceite da Política de Confidencialidade e Privacidade
da Informação (pessoa jurídica)
• ANEXO III - Glossário
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ANEXO I - TERMO DE ACEITE DA
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
E PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO PESSOAS FÍSICAS
Pelo presente instrumento, ________________________ (“DECLARANTE”),
inscrito no CPF sob o nº __________, DECLARA que tomou conhecimento e
compreendeu as disposições previstas nesta Política de Confidencialidade e
Privacidade da Informação, se comprometendo a respeitar, no desempenho de
suas atividades, todos os seus termos, condições e princípios, estando sujeito às
responsabilidades cabíveis advindas do descumprimento.

Rio de Janeiro, _________ de _______________ de 20___.
____________________________________________________________

E-mail:
Telefone de contato:
Esses dados serão usados exclusivamente para identificar e contatar o titular dos
dados pessoais.
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ANEXO II - TERMO DE ACEITE DA
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
E PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS
Pelo presente instrumento, _______________________________________
(“DECLARANTE”), inscrito(a) no CNPJ sob o nº ________________________,
razão social _______________________________________________________,
DECLARA que tomou conhecimento e compreendeu as disposições previstas nesta
Política de Confidencialidade e Privacidade da Informação, se comprometendo a
respeitar, no desempenho de suas atividades, todos os seus termos, condições e
princípios, estando sujeito(a) às responsabilidades cabíveis advindas do
descumprimento.
Rio de Janeiro, _________ de _______________ de 20___.
________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________
Esses dados serão usados exclusivamente para identificar e contatar o Titular dos
dados pessoais.
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ANEXO III - GLOSSÁRIO
Agente de governança: indivíduo que ocupa um papel de liderança (ex.: diretor,
presidente, compliance officer, conselheiro), auditor e qualquer membro dos
órgãos envolvidos no sistema de governança corporativa (ex.: membros do
Comitê de Integridade e Conformidade, representantes da Assembleia Geral
de Acionistas). Os agentes de governança têm influência significativa sobre as
decisões estratégicas das Companhias.
Agente público: indivíduo que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Administração
Pública, conforme previsto na Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992.
Agentes de tratamento: o Controlador e/ou o Operador dos dados pessoais;
Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento
do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação,
direta ou indireta, a um indivíduo;
Aparentado por afinidade: refere-se aos parentes originados não por vínculo
sanguíneo ou adoção, mas por vínculo matrimonial ou relação afetiva (ex.:
cônjuge, companheiro(a), enteado(a), sogro(a) e cunhado(a) ou namorado(a)).
Assembleia Geral de Acionistas: órgão máximo da RioPar e RioCard TI, composto
de representantes indicados por seus acionistas, capaz de decidir soberanamente
sobre todas as matérias de seu interesse, aprovar o estatuto social e propostas do
Conselho de Administração em relação ao direcionamento estratégico necessário
à consecução do seu objeto social, eleger e destituir integrantes do Conselho
de Administração, dentre outras atribuições não incluídas nas atribuições do
Conselho de Administração.
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública
federal responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e observância dos
segredos comerciais e industriais, fiscalizar e aplicar sanções administrativas, editar
regulamentos, normas e diretrizes para política de proteção de dados e privacidade.
Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou
em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
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Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante
guarda do dado pessoal ou do banco de dados.
Campanhas de comunicação: são campanhas de marketing dos serviços RioCard
Mais realizadas em canais digitais (on) e não digitais (offline).
Colaborador: indivíduo que exerce atividades laborais, subordinado aos cargos de
gestão (ex.: jovens aprendizes, estagiários, empregados, autônomos, especialistas)
previstos na Consolidação das Leis de Trabalho.
Comitê de Integridade e Conformidade (CIC): órgão colegiado e fiscalizador
instituído pelo Conselho de Gestão no sistema de governança das Companhias, no
intuito de assessorar seus membros na implantação do PIC. Seus poderes, escopo
e composição estão definidos em normativo específico.
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
Conselho de Administração: órgão colegiado de governança corporativa
responsável pelo direcionamento estratégico, por aprovação de regimento,
estatuto social, orçamento, contratação e destituição de presidente, diretores e
auditores. Bem como, em suas responsabilidades estatutárias, manifesta opinião
sobre propostas direcionadas à Assembleia Geral de Acionistas.
Controlador: pessoa física natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem competem as decisões do tratamento de dados pessoais. O
Controlador determina as finalidades, condições e meios do processamento
de dados pessoais.
Criptografia: ação de proteção da informação através da transformação em
um texto cifrado, com o uso de uma chave criptográfica, mediante uso de
algoritmo simétrico ou assimétrico, para substituir sinais de linguagem por outros
ininteligíveis por pessoas não autorizadas a terem acesso à informação. Somente
o detentor da chave criptográfica consegue reverter o texto criptografado de volta
à redação original.
Custódia: consiste na responsabilidade de se guardar um ativo para terceiros.
A custódia não permite automaticamente o acesso ao ativo e nem o direito de
conceder acesso a outras pessoas físicas.
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Custodiante: é o responsável pela guarda do ativo que, de alguma forma, zela
pelo armazenamento, operação, administração, manutenção ou preservação de
um ativo que não lhe pertence.
Dado anonimizado: dados que não permitem a identificação direta ou indireta do
Titular, não sendo, portanto, considerados como dados pessoais. Dados pessoais
podem sofrer processo de anonimização e, assim, deixarem de sê-lo. A anonimização
de dados tem de ser irreversível, considerando a utilização de meios técnicos
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Em outras palavras, dados
pessoais deixam de ser pessoais após passarem por processo de anonimização. São
exemplos de dados anônimos ou anonimizados os dados estatísticos.
Dado pessoal: é a informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou
identificável, ou seja, quando é possível a identificação, direta ou indireta, da pessoa
natural por trás do dado, como, por exemplo: nome, sobrenome, data de nascimento,
documentos pessoais (como CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte e número
do título de eleitor), endereço residencial ou comercial, número de telefone, e-mail,
cookies, número de cartão de crédito, números de cartões RioCard Mais e endereço IP.
Dado pessoal pseudonimizado: dado pessoal que tenha sido descaracterizado ou
codificado, de modo que não permita a identificação do Titular em um primeiro
momento, mas que, após associação com outros dados, leva à sua identificação. Os
dados pseudonimizados são aqueles que permitem a associação a um indivíduo a partir
de informações mantidas pelo Controlador, em ambiente separado e seguro, como no
caso da segregação da base de dados ou da atribuição de identificadores a indivíduos.
Dado pessoal sensível: são dados pessoais que possuem maior proteção da lei
e requerem maior cuidado no tratamento, pelo fato de poderem gerar alguma
discriminação ao Titular. São considerados dados pessoais sensíveis aqueles
que possam, de alguma forma, virem a ter um caráter discriminatório, quando
vinculados a uma pessoa natural, tais como: origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a entidades representativas de caráter religioso,
filosófico ou político, dados referentes à saúde ou orientação sexual, dados
genéticos ou biométricos, opinião sobre entidades de práticas desportivas.
Data Privacy Impact Assessment (DPIA): documentação do Controlador que
contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem
gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas,
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.
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Diretor: refere-se, no conjunto, ao diretor celetista e/ou diretor estatutário ou
seus representantes legais. Quando houver referência ao diretor executivo,
significa o diretor estatutário.
Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de
dados, independentemente do procedimento empregado.
Encarregado de Proteção de Dados: também conhecido como DPO (Data
Protection Officer), é a pessoa natural, indicada pelo agente de tratamento, que
atua como canal de comunicação entre o agente, os Titulares e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.
Fraude: ato ilícito, intencional ou de má-fé, que visa à obtenção de vantagens
indevidas ou ilegais, para si ou para terceiros, geralmente através de falsificações,
omissões, furto, sabotagem, suborno, apropriação indébita, inverdades, abuso de
poder, quebra de confiança, burla de regras, dentre outros.
General Data Protection Regulation (GDPR): regulamentação acerca das regras
para tratamento de dados pessoais da União Europeia.
Gestor: dirigente que ocupa cargo de confiança para gerir uma ou mais áreas de
negócios (ex.: coordenadores, supervisores, líderes de loja e gerentes), alocado
(direta ou indiretamente) sob a estrutura de uma Diretoria ou da Presidência
responsável pela definição das diretrizes de sua área de atuação.
Grupo de Trabalho de Dados (GTD): junta técnica de profissionais especializados
nas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, objetivando suportar as áreas
de negócios na adequação de seus processos aos requerimentos legais. É liderado
pelo DPO, que, quando necessário, aciona os líderes de proteção de dados das
áreas: Jurídica, Segurança da Informação e Controles Internos e Riscos, que
integram permanentemente o GTD. Em situações especiais, outras áreas de
negócios poderão ser convocadas temporariamente a participarem das ações
mitigadoras do risco de proteção e privacidade de dados.
Incidente de segurança: qualquer ato, omissão, coparticipação, colaboração
em ações contrárias às diretrizes de segurança da informação, confirmado
ou sob suspeita, causado por fatores humanos, tecnológicos ou do ambiente
de segurança da informação, que possa resultar em perdas, danos, ameaças,
interrupção de operação e/ou comprometimento da confidencialidade, da
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integridade e da disponibilidade das informações. São exemplos de incidentes de
segurança: concessão de acesso a pessoas não autorizadas perante as diretrizes
de segurança da informação, crimes eletrônicos, violação cibernética, invasão,
fraude, sabotagem, deleção e/ou modificação intencional de dados com o intuito
de prejudicar auditorias e/ou investigações, etc.
Informação: é o conjunto de dados organizados, processados ou não, que podem
ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato, incluindo-se os dados que possam constituir
referências sobre um determinado indivíduo (i.e. dados pessoais) ou certos fatos,
ocorrências ou fenômenos, que sejam de propriedade das Companhias ou estejam
sob sua custódia ou controle.
Inventário de dados: documento que reflete o caminho percorrido pelo dado
pessoal dentro das Companhias, incluindo os processos e procedimentos pelos
quais o dado transita. É o registro da origem do dado, a base legal que respalda o
seu tratamento, o nível de segurança da base de dados à qual o dado pertence,
entre outras informações necessárias para a análise de vulnerabilidades técnicas
e jurídicas.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Lei nº 13.709/2018, que traz
as disposições legais acerca do tratamento de dados pessoais, em meios físicos
ou digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A lei brasileira foi inspirada
pela regulamentação europeia GDPR.
Máquina de recarga: máquina eletrônica de autoatendimento, também denominada
ATM (Automatic Teller Machine), utilizada para venda de cartões Expresso e recarga,
validação e ativação da carga de cartões RioCard Mais de Vale-Transporte, Expresso
e Empresarial.
Órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente
constituído sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou
aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico.
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza
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o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador e de acordo com suas
orientações. Conhecido como processor na regulamentação europeia.
Parente: refere-se aos parentes originários por vínculo sanguíneo ou adoção, tais
como pai, mãe, filhos biológicos ou adotivos, irmãos e irmãs. Para mais detalhes,
consulte definição dos artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil.
Parte interessada: é toda pessoa física ou pessoa jurídica envolvida, direta ou
indiretamente, nos projetos, atividades, negócios e operações de uma empresa,
tais como: colaboradores, gestores, agentes de governança, financiadores,
clientes, fornecedores, conveniados, agentes intermediários, agentes públicos,
comunidades, governo, entidades de classe, organizações não governamentais e
demais partes interessadas no Sistema Fetranspor.
Parte relacionada: é toda pessoa física ou pessoa jurídica relacionada ao Sistema
Fetranspor que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais intermediários:
a) represente ou controle as empresas do Sistema Fetranspor (ex.: sindicatos das
empresas de ônibus, Fetranspor e RioPar);
b) seja representada ou controlada por, ou esteja sob o controle comum das
empresas do Sistema Fetranspor (ex.: Fetranspor, RioPar e RioCard TI);
c) for coligada, ou constitua empreendimento controlado em conjunto de que
façam parte as empresas do Sistema Fetranspor (ex.: RioTerp, SPTA Holding
Transporte Aquaviário Ltda., Barcas S.A. e concessionária do VLT Carioca);
d) for um agente de governança das empresas enquadradas nos itens (a), (b) e
(c) acima e/ou seus respectivos parentes ou aparentados por afinidade, por
terem influência significativa nas diretrizes de governança do Sistema Fetranspor,
considerando o seu mercado de atuação;
e) for uma controlada, coligada ou empreendimento controlado em conjunto
de empresas em que participem os agentes de governança, seus respectivos
parentes ou aparentados por afinidade citados no item (d) acima, na medida em
que firme contrato ou acordo, de qualquer natureza, com as empresas do Sistema
Fetranspor;
f) for uma empresa de transporte público coletivo de passageiros, no modal ônibus,
que firme contrato ou acordo comercial com as empresas do Sistema Fetranspor,
na qualidade de fornecedores, clientes ou conveniados (excetuadas as operações
de ressarcimento das transações às operadoras de transporte processadas no
Sistema de Bilhetagem Eletrônica);
g) toda parte relacionada é considerada parte interessada. Para mais detalhes,
consultar CPC 05.
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Período de retenção: período de armazenamento do dado pessoal.
Pessoa exposta politicamente (PEP): refere-se aos agentes públicos que desempenham
ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios
e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes em
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
conforme previsto na Resolução nº 29/2017. O conceito abrange os representantes,
parentes e aparentados por afinidade dos agentes públicos considerados PEP. No caso de
estrangeiros, são considerados PEP aqueles que exercem ou exerceram, nos últimos cinco
anos, importantes funções públicas em um país estrangeiro, tais como: chefes de estado e
de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou
militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.
Pleitos de alta complexidade: demandas de clientes que desejam eliminar,
anonimizar, pseudonimizar, fazer a portabilidade ou obter informações de
confidencialidade restrita ou sigilosa acerca do tratamento de seus dados pessoais.
Pleitos de baixa complexidade: demandas de clientes que solicitam o acesso ou
confirmação de existência de dados pessoais.
Política de Segurança da Informação (PSI): é o normativo corporativo que regula
as diretrizes gerais sobre a segurança das informações perante o uso dos recursos
tecnológicos próprios ou de terceiros sob sua custódia. É a regra guardiã primária
dos princípios de segurança da informação.
Point of sales (POS): terminal eletrônico utilizado como ponto de serviço para
realização de transações de venda, crédito de recargas e realização do serviço de
troca/migração dos cartões RioCard Mais.
Presidente executivo: é o nível máximo de gestão executiva, com responsabilidade
estatutária para executar suas diretrizes estratégicas.
Privacy by design: é a metodologia baseada em assegurar a proteção e privacidade
dos dados pessoais, desde a concepção de projetos ou definição de processos das
áreas de negócios, para que estes se mantenham em conformidade com a LGPD.
Pseudonimização: é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de
associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional
mantida separadamente pelo Controlador em ambiente controlado e seguro.
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Relatório de Avaliação do Legítimo Interesse (RALI): é o relatório globalmente
conhecido como LIA (Legitimate Interest Assessment), que avalia a adequação
do legítimo interesse. O propósito do LIA é evitar que o legítimo interesse seja
utilizado de forma arbitrária e não fundamentada, sem uma ponderação dos
interesses dos titulares de dados.
Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD): é o documento
globalmente conhecido como DPIA (Data Protection Impact Analysis), que
demonstra os dados pessoais que são coletados, tratados, usados, compartilhados,
e quais medidas são adotadas para mitigação dos riscos que possam afetar as
liberdades civis e direitos fundamentais do Titular desses dados.
Sistema Fetranspor: abrange a Fetranspor e suas controladas RioPar e RioCard TI.
Termo de Uso: é o documento divulgado pelas Companhias, em seus meios de
comunicação oficiais, que informa as diretrizes e regras de uso aos clientes Riocard
Mais. Este documento é parte integrante do contrato celebrado pelos clientes e
precisa ser lido e seguido integralmente, a fim de se evitar incidentes ou mau uso
das funcionalidades disponibilizadas.
Termo de Privacidade: é o documento divulgado pelas Companhias, em seus
sites e aplicativos, que informa aos seus clientes, de forma clara e transparente,
todos os direitos, obrigações, garantias, formas de uso, finalidade de coleta das
informações, processamento, retenção e eliminação dos dados pessoais.
Termo de Aceite da Política de Confidencialidade e Privacidade: acordo assinado
pelos colaboradores, gestores, agentes de governança e demais partes interessadas
ou relacionadas com o Sistema Fetranspor, pelo qual consentem, de forma livre,
informada e inequívoca, o compromisso de conhecer e cumprir as diretrizes da
Política de Confidencialidade e Privacidade, demais normativos corporativos e
legislação que regulamenta o tratamento das informações, principalmente dos
dados pessoais, visando proteger a privacidade e a segurança própria e de todas
as informações tratadas pelo Sistema Fetranspor.
Titular: pessoa física proprietária do dado pessoal. É a pessoa cujos dados pessoais
são objeto de tratamento.
Transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país
estrangeiro, ou organismo internacional do qual o país seja membro.
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Tratamento de dados pessoais: conjunto de ações referentes à coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, divulgação,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, transporte, difusão,
cessão ou extração de dados de pessoas físicas, que são seus titulares.
Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, divulgação,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação,
controle, modificação, comunicação, transferência, transporte, difusão, cessão ou
extração da informação. A informação pode ou não conter dados pessoais.
Significativo/a: refere-se a algo material relevante, em termos de valor, impactante,
que traga exposição a riscos médio, alto ou crítico, ou que possa influenciar a
tomada de decisão pelos gestores e agentes de governança.
Usuário: é o indivíduo que possui autorização de acesso aos recursos tecnológicos
para execução de suas atividades profissionais.
Uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional,
interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados
pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências
legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização
específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses
entes públicos, ou entre entes privados.
Wearable: dispositivo tecnológico vestível, que transaciona valores referentes a
recargas financeiras para uso do transporte público (ex.: pulseiras e chaveiros).
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