
 

INFORMAÇÕES SOBRE PRIVACIDADE 

 

Os dados pessoais são coletados e processados com a finalidade de gerenciar e executar 

contratos de seguro dos quais a AXA Corporate Solutions (“AXA CS”) é a seguradora. Eles são 

destinados à AXA CS como controladora de dados e são necessários para o funcionamento 

adequado do contrato de seguro, exceto para informações identificadas como opcionais. 

 

Durante a coleta de seus dados pessoais, você é informado de maneira clara e transparente 

sobre o propósito e as características do processamento de dados. Seus dados também podem 

ter sido coletados por meio de uma entidade que assinou um contrato com a AXA CS, que, no 

entanto, deve informá-lo sobre o processamento. 

 

Seus dados pessoais são processados exclusivamente para estes fins: 

• a execução, gestão (incluindo comercial) e desempenho de seus contratos de seguro, 

• a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com monitoria de 

contratos que pode levar a relatos de transações suspeitas ou de medidas de congelamento de 

bens, 

• a coleta de dados relativos a infrações, condenações e medidas de segurança, quer no 

momento da subscrição do contrato de seguro, quer durante a sua execução ou durante a 

gestão do sinistro, 

• a análise de todos ou parte dos seus dados pessoais recolhidos no grupo AXA, possivelmente 

cruzados com os de parceiros selecionados, para melhorar os nossos produtos (pesquisa e 

desenvolvimento), 

• A AXA Corporate Solutions verificará se seus dados pessoais são precisos, completos e, se 

necessário, atualizados. Podemos pedir-lhe para verificar ou para completar o seu cadastro 

(por exemplo, registrando o seu e-mail). 

Os dados pessoais são mantidos pelo tempo necessário para as operações para as quais foram 

coletados e de acordo com a duração das prescrições legais. Os dados pessoais coletados 

podem ser transmitidos aos parceiros envolvidos na assinatura, gerenciamento e execução do 

contrato. Os dados pessoais também podem ser transmitidos a resseguradores, entidades do 

Grupo AXA e parceiros vinculados contratualmente. 

Quando as transferências de dados pessoais são feitas para outros países, essas transferências 

são feitas em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Para obter 

mais informações sobre o propósito do processamento e / ou o gerenciamento de seus dados, 

envie-nos um e-mail para: marcos.krause@axa.com 



 

 

Qualquer pessoa cujos dados tenham sido coletados poderá, a qualquer momento, acessar 

seus dados, retificá-los ou apagá-los, solicitar a limitação de seu processamento ou opor-se ao 

processamento enviando uma carta acompanhada de um comprovante de identidade para: Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, 1600 – 15º andar - 04543-000 - São Paulo/SP - Brasil, 

especificando as referências do contrato e/ou arquivo. Sob certas condições e restrições, o 

titular dos dados pode recuperar ou transferir seus dados pessoais para outro controlador de 

dados. O responsável pela proteção de dados pode ser contatado da seguinte forma: Marcos 

Krause (marcos.krause@axa.com). 

Seus direitos se extinguem após a sua morte. No entanto, você pode definir diretrizes para a 

retenção, eliminação e divulgação de seus dados pessoais após a sua morte. Essas diretrizes 

são gerais ou específicas. Na ausência de instruções ou de outra forma declaradas nestas 

instruções, seus herdeiros podem exercer seus direitos. 

Estamos empenhados em garantir a segurança dos seus dados pessoais. Implementamos 

medidas de proteção de dados, como o uso de segurança física e lógica de acordo com as 

regras e os padrões legais vigentes. 

Somos o primeiro grupo de seguradoras a adotar o Binding Corporate Rules (BCR), aprovado 

por 16 autoridades europeias de proteção de dados. Essas regras garantem um nível de 

proteção intangível e mínima de seus dados dentro das diferentes empresas do Grupo AXA em 

todo o mundo. 

Você pode consultar este documento clicando neste link. 

O Grupo AXA, presente em mais de 50 países, tem uma política internacional e governança 

dedicada à proteção de dados pessoais. Incluem um controle rigoroso das transferências de 

dados, de modo a exigir prévia e sistematicamente as autorizações necessárias das 

autoridades de proteção de dados. 

Quando a AXA Corporate Solutions faz transferências para outros países (para fins específicos 

e conhecidos), garantias são tomadas para garantir um bom nível de proteção desses dados. 

Garantimos que os dados são processados de acordo com as diretrizes sobre sigilo médico e 

proteção de dados de saúde. 

No caso de uma violação dos seus dados pessoais que possa criar um alto risco para os seus 

direitos e liberdades, iremos informá-lo o mais rapidamente possível. 


