Política de Proteção de Dados Pessoais da GIC
Esta Política de Proteção de Dados Pessoais informa a você como a GIC Private Limited e suas
subsidiárias, seus escritórios internacionais e sociedades de serviço de manutenção/gestão de
investimentos relevantes (coletivamente, "Grupo GIC"), bem como seus representantes e / ou
agentes (doravante denominados coletivamente como "GIC", "o Grupo", "nós", "nós" ou
"nosso") tratam seus Dados Pessoais (conforme definidos abaixo).
Reserve um momento para ler esta Política de Proteção de Dados Pessoais para que você
conheça e entenda as finalidades para as quais coletamos, usamos e divulgamos seus Dados
Pessoais.
Dependendo do país no qual seus Dados Pessoais estão sendo coletados, usados, divulgados
ou processados por nós, anexos diferentes específicos do país * podem ser aplicados. Se seus
Dados Pessoais foram coletados, usados ou divulgados por nós em um país específico, você
deve verificar se há anexos específicos do país aplicáveis a você e aos termos de coleta, uso,
divulgação e processamento de seus Dados Pessoais. Os termos estabelecidos em tais anexos
são adicionais aos termos estabelecidos nesta Política de Proteção de Dados Pessoais e
formam parte integrante desta Política de Proteção de Dados Pessoais.
A segurança dos seus Dados Pessoais é importante para nós. Adotamos medidas razoáveis
para proteger os Dados Pessoais sob nosso controle contra acesso não autorizado,
divulgações e outros riscos similares. O acesso aos seus Dados Pessoais é restrito às partes
que precisam tomar ciência de tais Dados Pessoais com relação aos fins especificados nesta
Política de Proteção de Dados Pessoais.
Ao interagir conosco, inclusive por meio de mensagens de correio eletrônico ou conversas
telefônicas, acessando e usando sites, intranet ou portal da GIC ou enviando informações para
nós, você concorda e consente com a coleta, uso, divulgação e compartilhamento entre nós de
seus Dados Pessoais e a divulgação de tais Dados Pessoais para prestadores de serviços
autorizados pela GIC e terceiros relevantes na forma estabelecida nesta Política de Proteção
de Dados Pessoais.
Se você não concordar com esta Política de Proteção de Dados Pessoais, não acesse ou use
os sites, intranet ou portal da GIC.
* Observação: não há anexos específicos de cada país para Cingapura e Estados Unidos.

Esta Política de Proteção de Dados Pessoais complementa, mas não substitui o consentimento
fornecido anteriormente à GIC em relação aos seus Dados Pessoais. Seus consentimentos ora
estabelecidos são adicionais a quaisquer direitos que qualquer membro do Grupo GIC possa ter
legalmente para coletar, usar, divulgar ou processar seus Dados Pessoais.
A GIC pode atualizar ou alterar esta Política de Proteção de Dados Pessoais periodicamente para
garantir que seja consistente com nossos desenvolvimentos futuros, tendências do setor e / ou
quaisquer alterações nos requisitos legais ou regulamentares. Todas as alterações serão publicadas
nesta página.
.Você concorda em obedecer aos termos vigentes desta Política de Proteção de Dados Pessoais,
conforme atualizado periodicamente neste site. Verifique regularmente para obter informações
atualizadas sobre o manuseio de seus Dados Pessoais.
Esta Política de Proteção de Dados Pessoais foi atualizada pela última vez em 18 outubro de 2021.
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LINKS PARA OS ANEXOS
1.

Anexo do Brasil

2.

Anexo da China

3.

Anexo da India

4.

Anexo do Japão

5.

Anexo da Coreia

6.

Anexo do Reino Unido

7.

Anexo dos EUA

1.

Dados Pessoais

1.1

Nesta Política de Proteção de Dados Pessoais, "Dados Pessoais" significa o seguinte (salvo
definição diversa incluída em anexos específicos de outro país):
(a)

Dados Pessoais, sendo quaisquer dados, verdadeiros ou não, sobre uma pessoa
natural (i) capazes de identifica-la; ou (ii) dados e outras informações às quais temos
ou provavelmente temos acesso, incluindo dados em nossos registros que podem ser
atualizados periodicamente;
Exemplos de Dados Pessoais que você nos fornece incluem (dependendo da
natureza de sua interação conosco), seu nome, NRIC, número do passaporte ou outro
número de identificação, número(s) de telefone, endereço de correspondência,
endereço de e-mail e quaisquer outras informações relacionadas a si mesmo(a) ou
quaisquer outros indivíduos que você tenha nos fornecido em quaisquer formulários
que você possa ter nos enviado ou através de outras formas de interação com você;

(b)

Informações pessoais ou não que você tenha nos enviado através dos websites,
intranet ou infraestrutura da GIC conforme indicado no respectivo anexo do país.

2.

Coleta de Dados Pessoais

2.1

Geralmente, coletamos Dados Pessoais quando:
(a)

você nos envia formulários ou inscrições;

(b)

você nos envia seu currículo ou CVs;

(c)

você nos envia dúvidas, solicitações, reclamações ou comentários;

(d)

você responde à nossa solicitação de Dados Pessoais adicionais;

(e)

você pede para ser incluído em um e-mail ou em outra lista de correspondência;

(f)

uma agência de recrutamento e seleção nos envia seu currículo;

(g)

você responde às nossas iniciativas ou entra em contato conosco;

(h)

você navega em nossa intranet ou em outros sites;

(i)

você participa de eventos organizados única ou conjuntamente pela GIC e / ou
quaisquer terceiros;

(j)

você é empregado ou contratado pela GIC; e / ou
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você nos envia seus Dados Pessoais por quaisquer outros motivos.

2.2

Caso você nos forneça quaisquer Dados Pessoais de terceiros (por exemplo, informações de
seus dependentes, cônjuges, filhos e/ou pais), ao nos enviar tais informações, você declara e
nos garante que eles leram e compreenderam esta Política de Proteção de Dados Pessoais e
que você obteve o consentimento necessário dos terceiros e/ou está autorizado a nos fornecer
seus Dados Pessoais para os fins relevantes contidos nesta Política de Proteção de Dados
Pessoais.

2.3

Você garante que todos os Dados Pessoais enviados e recebidos por nós são completos,
exatos, verdadeiros, atualizados e corretos. Caso contrário, poderá resultar em nossa
incapacidade de atendimento às suas solicitações e/ou inscrições ou em atrasos no
processamento de suas inscrições e solicitações

2.4

Quando você navega nos websites, na intranet ou no portal da GIC, você geralmente o faz de
forma anônima, mas leia a cláusula 5 abaixo para informações sobre cookies e outras
tecnologias que usamos.

3.

Finalidades da Coleta, Uso, Divulgação e Tratamento de Seus Dados Pessoais

3.1

A GIC geralmente coleta, usa, divulga e processa seus Dados Pessoais para as seguintes
finalidades:
(a)
responder às suas solicitações e queixas;
(b)
gerenciamento da infraestrutura e as operações comerciais da GIC e cumprir com
políticas e procedimentos internos, incluindo o fornecimento de acesso e / ou uso de sites,
sistemas e infraestrutura;
(c)
facilitar investimentos, transações de ativos comerciais (que podem incluir, entre
outros, qualquer fusão, aquisição ou venda de ativos) e acordos comerciais com outras
partes.
(d)
corresponder quaisquer Dados Pessoais que mantemos relacionados a você são
tratados para qualquer uma das finalidades aqui indicados;
(e)
verificar sua identidade e conduzir verificações de histórico, na medida do possível,
conforme permitido pela lei, e a devida due diligence;
(f)
condução de análises de dados com o objetivo de (i) melhorias de sistema e
processos, (ii) gerenciamento de risco / fraude, (iii) gerenciamento de risco regulatório e de
conformidade, (iv) insights de investimento e (v) melhorias nos processos de recursos
humanos;
(g)
resolução de litígios, prevenção, detecção e investigação do não cumprimento de
leis, regulamentações e políticas societárias internas, incluindo fraude e crimes financeiros,
análise e gestão de outros riscos comerciais e riscos oriundos das atividades de investimento
e operações da GIC
(h)

proteção e aplicação dos nossos direitos e obrigações contratuais e legais;

(i)

realização de auditorias, revisões e análises de nossos processos internos;

cumprimento de obrigações legais, contratuais ou regulatórias da GIC, incluindo o
(j)
cumprimento com quaisquer leis, regulamentações, normas, códigos de conduta ou diretrizes
aplicáveis ou auxiliar na aplicação da lei e investigações conduzidas pelas autoridades
relevantes; e / ou
(k)

finalidades razoavelmente relacionadas a quaisquer dos citados acima.
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3.2

Adicionalmente, a GIC pode coletar, usar e / ou divulgar seus Dados Pessoais para
as seguintes finalidades, dependendo da natureza de nosso relacionamento com
você:
(a)

se você se candidatar a um emprego, para:
(i)
verificar e processar seus dados pessoais, processar sua candidatura, avaliar
sua adequação, elegibilidade ou qualificação para um emprego na GIC, bem como
avaliar sua situação financeira;
(ii)
entrar em contato com você para informá-lo sobre as alterações e
desenvolvimentos das políticas, termos e condições e outras informações
administrativas da GIC;
(iii)
envio de atualizações e alertas relacionadas a aplicações de emprego que você
possa ter solicitado;
(iv)
condução de estudos de mercado estatísticos, definição de perfis e análises
estatísticas para a melhoria dos serviços prestados a você; e / ou
(v)

(b)
para:

finalidades razoavelmente relacionadas a quaisquer dos citados acima.
se você for um empregado, executivo, prestador de serviços externo ou fornecedor,

(i)
verificar e realizar o tratamento seus Dados Pessoais e avaliar sua organização
e / ou sua adequação, elegibilidade ou qualificação como um prestador de serviço
externo ou fornecedor da GIC, bem como sua organização e seu status financeiro;
(ii)
entrar em contato com você para informá-lo sobre mudanças e
desenvolvimentos nas políticas, termos e condições e outras informações
administrativas da GIC;
(iii)
gestão de propostas e orçamentos de projetos, processamento de pedidos ou
administração do fornecimento de bens e serviços;
(iv)
criar e manter perfis de nossos prestadores de serviços e fornecedores em nosso
sistema de banco de dados;
(v)

processamento e pagamento de faturas e contas de fornecedores; e / ou

(vi)

finalidades razoavelmente relacionadas a quaisquer dos citados acima

(c)
se você for um empregado, executivo ou proprietário de nossas contrapartes de
investimento, incluindo nossos parceiros de joint venture, corretores, empresas investidas, etc,
para:
(i)
verificar e realizar o tratamento de seus Dados Pessoais para manter registros
precisos;
(ii)
entrar em contato com você para informá-lo sobre mudanças e
desenvolvimentos nas políticas, termos e condições e outras informações
administrativas da GIC;
(iii)
criar e manter perfis de nossas contrapartes de investimento em nosso sistema
de banco de dados; e / ou
(iv)

finalidades razoavelmente relacionadas a quaisquer dos citados acima.
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Ademais, quando permitido pela lei aplicável, se você comparecer a eventos organizados pela
GIC ou conjuntamente organizados pela GIC e terceiros, a GIC também pode coletar, usar,
divulgar e/ou transferir fotos e vídeos que apresentem você para fins de propaganda em
páginas, panfletos e outros meios eletrônicos externos e internos da GIC, como sites de redes
sociais e e-mails.

4.

Divulgação e/ou Transferência de Dados Pessoais Disclosure

4.1

A GIC tomará medidas razoáveis para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação não
autorizada. Seus Dados Pessoais estão sujeitos às disposições das leis aplicáveis e podem
ser divulgados às partes indicadas abaixo (localizadas em sua jurisdição local ou no exterior),
para as finalidades listadas acima (quando aplicável) para:
(i)

outras pessoas jurídicas pertencentes à GIC;

(b)

seguradores e corretoras de seguro relacionadas ao seguro dos empregados;

(c)

agências de recrutamento e seleção;

(d)
agentes, contratados ou prestadores de serviços terceirizados que fornecem serviços
operacionais à GIC, como serviços de entrega, telecomunicações, tecnologia da informação,
publicidade, pagamento, folha de pagamento, processamento, treinamento, pesquisa de
mercado, armazenamento, arquivamento, suporte ao cliente, serviços de investigação ou
outros serviços fornecidos à GIC;
(e)
qualquer sócio comercial, investidor, cessionário (real ou potencial) para facilitar as
transações de ativos comerciais (que podem se estender a quaisquer fusões, aquisições e
vendas de ativo ou dívida);
(f)
instituições financeiras locais e internacionais e seus respectivos prestadores de
serviços;
(g)

nossos conselheiros profissionais, como nossos consultores, auditores e advogados;

(h)

sindicatos#;

(i)

sócios comerciais e de caridade relacionados ao planejamento de eventos;

(j)
entidades e órgãos da Administração Públicarelevantes, ministérios do governo,
conselhos estatutários, embaixadas ou autoridades e / ou agências de aplicação da lei, locais
ou internacionais, para cumprir com quaisquer orientações, leis, regulamentações, regras,
códigos de conduta ou diretrizes, ou esquemas emitidos ou administrados por quaisquer dos
supracitados;
(k)
outras organizações que podem solicitar seus Dados Pessoais para fins de
avaliação; e / ou
(l)

qualquer outra parte a quem você nos autorize a divulgar seus Dados Pessoais.

# Observação:

Isso não se aplica aos Anexos da Índia e do Reino Unido.

5.

Uso de Cookies, Web Beacons e Tecnologias Similares

5.1

Quando você visita, acessa ou interage com os websites, a intranet ou o portal da GIC e usa
nossos serviços, nós ou nossas prestadoras de serviço podem usar cookies, web beacons e
outras tecnologias similares para coletar e armazenar informações para lhe ajudar a fornecer
uma experiência melhor, mais rápida e mais segura na web.
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As informações coletadas por nós ou por nossas prestadoras de serviço autorizadas podem
reconhecer um visitante como um usuário único e individualizado e podem coletar informações,
como de que modo um visitante chega ao nosso website, qual o tipo de navegador e sistema
operacional usa, seu endereço de IP, suas informações de clickstream e registro de horário (por
exemplo, quais páginas o visitante visualizou, o horário em que as páginas foram acessadas e
quanto tempo ele passou por página).

5.2

5.3

O uso de cookies, web beacons e tecnologias similares por nós em nosso website tem funções
diferentes. Eles são necessários para o funcionamento de nossos serviços, nos ajudam a
melhorar nosso desempenho ou servem para fornecer a você funcionalidades adicionais.
Cookies – São pequenos arquivos de texto (normalmente compostos por letras e números)
colocados na memória de seu navegador ou dispositivo quando você visita um website ou
visualiza uma mensagem. Cookies permitem que um website reconheça um dispositivo ou
navegador particular. Há diversos tipos de cookies:
•

Cookies de sessão: expiram no fim da sessão de seu navegador e nos permitem ligar
suas ações apenas durante a sessão específica do navegador;

•

Cookies persistentes: são armazenados em seu dispositivo entre sessões de
navegador, nos permitindo lembrar suas preferências ou ações em sites diversos;

•

Cookies originais: são estabelecidos pelo site que você está visitando;

•

Cookies de terceiros: são estabelecidos por um site de terceiros separadamente do site
que você está visitando.
Cookies podem ser desabilitados ou removidos por ferramentas que estão disponíveis na
maioria dos navegadores comerciais. As preferências de cada navegador que você usa
precisarão ser selecionadas separadamente e navegadores diferentes oferecem funções e
opções diferentes.
Web beacons - Pequenas imagens gráficas (também conhecidas como “pixel tags” ou “clear
GIFs”) podem ser incluídas em nossos websites e serviços. Web beacons normalmente
trabalham em conjunto com cookies para criar um perfil para cada usuário único e
comportamento do usuário.
Similar technologies – Tecnologias que armazenam informações em seu navegador ou
dispositivos utilizando objetos compartilhados locais ou armazenamento local, como flash
cookies, HTML 5 coookies e outros métodos de software de aplicação na rede. Tais tecnologias
podem operar em todos os seus navegadores.

5.4

Oferecemos alguns elementos e serviços de website disponíveis apenas através do uso dessas
tecnologias. Você está sempre livre para bloquear, excluir ou desabilitar tais tecnologias caso
seu navegador permita.

5.5

Porém, caso você rejeite cookies ou outras tecnologias similares, você pode não ser capaz de
aproveitar alguns elementos ou ferramentas de serviço do website. Para mais informações sobre
como você pode bloquear, excluir ou desabilitar tais tecnologias, revise as configurações de seu
navegador. Você pode consultar a Política de Cookies em nosso site para obter informações
detalhadas sobre os cookies que usamos, bem como os fins para os quais os usamos.
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Uso de Informações Anônimas

6.1

De tempos em tempos, podemos agregar e anonimizar Dados Pessoais e enviar tais dados para
nossas prestadoras de serviço autorizadas para fins de estudos estatísticos e melhoria de
serviço relacionados aos websites, à intranet ou ao portal da GIC e para fins razoavelmente
associados a estes.

7.

Entrando em Contato Conosco – Revogação do Consentimento. Acesso e Correção de
Seus Dados Pessoais

7.1

Caso você:

(a)

tenha quaisquer dúvidas ou feedback relacionados aos seus Dados Pessoais ou à
nossa Política de Proteção de Dados Pessoais;

(b)

queira revogar o seu consentimento quando o tratamento de seus Dados Pessoais tiver
como base legal o consentimento, conforme estabelecido nesta Política de Proteção de
Dados Pessoais;

(c)

queira obter acesso ou corrigir seus Dados Pessoais, entre em contato conosco através
dos seguintes canais:
(i)

Nome: Lynn Hew Ooi Lyn
E-mail: lynnhew@gic.com.sg
Número de Contato: +65-68898377

(ii)

Departamento: Departamento Jurídico e de Conformidade
E-mail do Grupo: GrpLCD_PersonalData@gic.com.sg

7.2

Caso você queira revogar seu consentimento a qualquer ou todo tratamento de seus Dados
Pessoais, dependendo da natureza de sua solicitação, a GIC pode não ser capaz de
administrar ou cumprir com o acordo ou contrato relevante estabelecido. Isto pode afetar
negativamente também seu contrato de trabalho vigente com a GIC. Os direitos e recursos
legais da GIC nesse caso ficam expressamente reservados.

8.

Lei Vigente

8.1

Esta Política de Proteção de Dados Pessoais deverá ser regida em todos os aspectos pelas
leis de Singapura.
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Anexo do Brasil
Este anexo à Política de Proteção de Dados Pessoais é aplicável a você se seus Dados Pessoais
forem coletados, usados, divulgados ou processados por nós no Brasil. Os termos
definidos neste Anexo do Brasil são adicionais aos termos constantes da Política de Proteção
de Dados Pessoais e fazem parte integrante da Política de Proteção de Dados Pessoais. Na
eventualidade de qualquer conflito ou divergência entre a Política de Proteção de Dados
Pessoais e os termos deste Anexo do Brasil, este Anexo do Brasil preponderará e prevalecerá.
1.

Proteção de Dados Pessoais

1.1

Sempre manteremos seus Dados Pessoais em sigilo, a não ser que sejamos obrigados a
revelar esses Dados Pessoais por ordem judicial.

1.2

A segurança de seus Dados Pessoais é importante para nós. Adotamos práticas e
procedimentos de segurança razoáveis para resguardar o s Dados Pessoais sob nosso
controle contra o acesso e a divulgação desautorizados e outros riscos análogos. O acesso
a seus Dados Pessoais é restrito às partes que tiverem uma necessidade de acesso a esses
Dados Pessoais para os fins especificados nesta Política de Proteção de Dados Pessoais.

1.3

Apesar de todas as nossas medidas razoáveis e apropriadas para manter em segurança
quaisquer Dados Pessoais sob nosso controle, você reconhece e concorda que não podemos
fornecer garantias absolutas acerca da segurança de seus Dados Pessoais em circunstâncias
fora de nosso controle razoável.
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