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1. PRIVACIDADE DOS DADOS
O presente Aviso de Privacidade e Proteção de Dados se des�na aos clientes, parceiros e usuários dos
sistemas, e/ou qualquer outro meio de comunicação e troca de dados, disponibilizadas pela
GLOBALBLUE.
Através desse Aviso de Privacidade, os Clientes são informados:
1.1 Sobre quais dados pessoais são tratados pela GLOBALBLUE;
1.2 Para quais ﬁnalidades e por quanto tempo os dados pessoais são tratados;
1.3. Com quem os dados pessoais podem ser compar�lhados;
1.4 Quais são os direitos dos Clientes em relação ao tratamento de seus dados pessoais; e
1.5 Sobre o canal a ser u�lizado pelos Clientes para o exercício de seus direitos de �tulares de
dados pessoais.

2. COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DE PROCESSOS
A ﬁm de antecipar os novos deveres junto a Lei 13.709/2018, foi criado o Comitê de Implantação e
Adequação dos Processos em face à LGPD, reunindo especialistas dos setores de Tecnologia da
Informação, Jurídico e Planejamento & Recursos, para assim adequar os processos de maneira completa
em observância as necessidade inerentes advindas da LGPD. Este processo consiste em 3 (três) pilares
fundamentais:
2.1 Sistêmico: So�wares que gerenciam, operam, armazenam, e servem como interface de interação
nos processos, aﬁm de garan�r segurança no contexto da aplicação dos dados.
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2.2 Operacional: Pessoas envolvidas no ﬂuxo dos dados, como coleta, inserção, alteração, atualização,
aﬁm de prestar clareza no processo e conhecimento para lidarem com os novos deveres perante a lei.
2.3 Legal: Observância as bases legais para aplicação aos processos, serviços e contratos da empresa,
com a ﬁnalidade de cumprimento de obrigações regulatórias em face à Agência Nacional de Proteção de
Dados (ANPD).
As a�vidades citadas acima serão acompanhadas através de reuniões periódicas com a ﬁnalidade de
veriﬁcar a evolução das implementações e processos com as devidas validações.

3. DEFINIÇÕES DE CLIENTE
Para melhor compreensão do presente termo, “Cliente” terá o seguinte signiﬁcado:
Usuário das plataformas da empresa ou quaisquer serviços da GLOBALBLUE: indivíduo que acesse
e/ou efetue o cadastramento de perﬁl próprio ou de perﬁl comercial.
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4. COLETA E ARMAZENAMENTO
DE DADOS
A GLOBALBLUE poderá coletar os seguintes dados pessoais de seus Clientes:
•Nome completo;
• Assinatura;
• Data de nascimento;
• Nacionalidade;
• Número de telefone ﬁxo e telefone celular;
• Estado civil;
• Endereço completo e comprovantes de endereço;
• Endereço de e-mail;
• Dados e imagens da carteira de iden�dade (RG);
• Dados e imagens do cadastro de pessoas �sicas (CPF/ME);
• Dados e imagens da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
• Dados do veículo do Transportador, incluindo informações do proprietário;
• Cópia ou números de outros documentos de iden�ﬁcação governamentais;
• Dados pessoais con�dos em contratos sociais e procurações;
• Organização ou empresa a qual pertence ou esteja relacionado e informações relacionadas;
• Posição, �tulo ou cargo;
• Informações de contrato;
• Dados de geolocalização durante a u�lização do Aplica�vo;
• Fotograﬁas, coletadas para os sistemas de segurança da GLOBALBLUE;
• Informações sobre histórico pessoal, proﬁssional e, conforme permi�do pela legislação, antecedentes
criminais;
• Informações técnicas, como seu endereço de IP, iden�ﬁcação de disposi�vo, dados de localização
(baseados no seu IP), informações sobre cookies, quando o Cliente acessa o site ou outras propriedades
eletrônicas da GLOBALBLUE; e
• Comunicação, verbal ou escrita, man�da entre o Cliente e a GLOBALBLUE.
Note que, em certas situações como prospecção de relacionamento com os Clientes ou em
cumprimento as boas prá�cas e a regulação de an�corrupção, a GLOBALBLUE também poderá obter
seus dados pessoais de outras fontes, como por exemplo: sites públicos ou por meio de provedores de
veriﬁcação de antecedente em estrita conformidade com as leis de proteção de dados e regulamentos
aplicáveis.
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5. FINALIDADE E DURAÇÃO DO
TRATAMENTO DOS DADOS
A GLOBALBLUE realiza as a�vidades de tratamento de dados de Clientes de maneira transparente e para
ﬁnalidades lícitas e especíﬁcas, conforme apontadas abaixo:
• Para permi�r sua navegação na Plataforma, incluindo análises agregadas ou não de comportamento
de Clientes, a iden�ﬁcação de problemas e realização de melhorias nas plataformas, a personalização de
recursos e o monitoramento de segurança;
• Para permi�r a prestação dos serviços oferecidos pela GLOBALBLUE, realização de cadastro,
viabilização de transações, permissão e viabilidade de execução de contratos;
• Para atender a solicitações e contatos, receber reclamações, apurar denúncias ou responder a
requisições dos Clientes e outros sujeitos envolvidos na operação;
• Para estabelecer contato entre a GLOBALBLUE e os Clientes, inclusive para garan�r o adimplemento de
obrigações;
• Para permi�r a prestação de assistência e serviços acessórios, eventualmente relacionados aos
contratos estabelecidos com os Clientes;
• Para realizar a gestão de relacionamento com os Clientes, inclusive através de comunicação pelos
meios disponíveis, marke�ng direto, publicidade e ações promocionais;
• Para ﬁns de marke�ng e publicidade dos serviços da GLOBALBLUE, incluindo publicidade direcionada
conforme perﬁl de comportamento, consumo e/ou localização;
• Para realizar pesquisas de sa�sfação ou de outra natureza;
• Para veriﬁcação da iden�dade do Cliente;
• Para o exercício legal de direitos da GLOBALBLUE, inclusive em contratos e processos judiciais,
administra�vos ou arbitrais, bem como para cumprimento das obrigações legais;
• Para preparar respostas a autoridades no âmbito de processos judiciais ou administra�vos, em
cumprimento de deveres legais, regulatórios ou quaisquer outros licitamente exigíveis à GLOBALBLUE,
ou em defesa de seus direitos e interesses legí�mos;
• Para a realização de a�vidades de prevenção contra fraude e a�vidades ilícitas, incluindo medidas para
proteção da GLOBALBLUE, de Clientes e/ou de terceiros.
• A GLOBALBLUE se compromete a manter os dados pessoais para as ﬁnalidades apontadas acima,
realizando o descarte dos referidos dados quando não a�ngirem a ﬁnalidade especiﬁca e não possuírem
base legal para seu tratamento, bem como, mediante a pedido do �tular dos dados.
• Caso o Cliente tenha dúvidas sobre as prá�cas de retenção e descarte dos dados pessoais pela
GLOBALBLUE, poderá contatar o canal de comunicação com �tulares de dados pessoais, pelo endereço
de e-mail: controladoria@globalblue.com.br.
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6. COMPARTILHAMENTO
DE DADOS PESSOAIS
A GLOBALBLUE poderá compar�lhar seus dados pessoais com terceiros apenas no limite do que for
estritamente necessário para a realização das ﬁnalidades listadas no presente termo, e conforme uma
ou mais hipóteses listadas a seguir:
• Caso o terceiro em questão seja uma das controladoras, subsidiárias ou aﬁliadas da GLOBALBLUE;
• Caso o terceiro em questão seja um prestador de serviços ou parceiro comercial, realizando
tratamento de dados pessoais em nome e no interesse da GLOBALBLUE, como seu operador de dados
pessoais ou como controlador, mediante estrita observância da legislação aplicável;
• Caso o terceiro em questão seja um órgão ou en�dade pública oﬁcial, autoridade regulatória, policial
ou governamental, solicitando informações legi�mamente no contexto de ﬁscalizações,
auditorias, processos ou procedimentos legais regulares e que cons�tuem obrigações jurídicas
vinculantes à GLOBALBLUE, ou quando sejam razoavelmente necessárias para proteger os direitos da
GLOBALBLUE, de Clientes e/ou de terceiros;
• Quando a GLOBALBLUE �ver ob�do o livre, inequívoco e expresso consen�mento do Cliente para o
compar�lhamento de dados.

7. SEGURANÇA E LOCAL DE TRATAMENTO
A GLOBALBLUE se responsabiliza pela adoção e manutenção de medidas razoáveis de segurança técnica
e administra�va para prevenção de tratamento irregular ou ilícito dos dados pessoais dos Clientes,
inclusive hipóteses não autorizadas de acesso, destruição, perda, alteração ou comunicação dos dados.
Todos os empregados da GLOBALBLUE estão sujeitos as obrigações de conﬁdencialidade. Além disso, a
GLOBALBLUE atualiza e testa, conforme as boas prá�cas, seus sistemas de segurança com a ﬁnalidade
de proteger seus dados pessoais.
AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES PODERÃO SER REALIZADAS FORA DO
TERRITÓRIO NACIONAL. EMBORA ESTES PAÍSES POSSAM TER NÍVEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS DIFERENTES
DO BRASIL, A GLOBALBLUE ADOTARÁ SALVAGUARDAS, INCLUSIVE CONTRATUAIS, PARA MANTER OS DIREITOS
DOS CLIENTES, A CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
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8. DIREITO DOS
TITULARES DOS DADOS
Os seguintes direitos do �tular de dados pessoais poderão ser exercidos a qualquer momento em
conformidade com a legislação aplicável pelos Clientes mediante solicitação:
• Conﬁrmação da existência de tratamento dos dados pessoais;
• Acesso aos dados pessoais;
• Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD;
• Portabilidade dos dados pessoais para outro fornecedor de um serviço ou produto, sujeito à
regulamentação da autoridade nacional;
• Apagamento ou anonimização dos dados pessoais tratados com base no seu consen�mento, exceto
quando a lei autorizar a manutenção destes dados por outro fundamento;
• Informações sobre as en�dades públicas e privadas com as quais a GLOBALBLUE tenha realizado o uso
compar�lhado dos seus dados pessoais;
• Informações sobre a possibilidade de não dar consen�mento ao tratamento dos seus dados pessoais
e sobre as consequências de tal ação;
• Revogação seu consen�mento, quando o tratamento tenha sido feito com base no consen�mento do
�tular.

9. EXERCICIOS DO DIREITO DO TITULAR
A GLOBALBLUE facilitará o exercício de direitos pelos �tulares de dados sempre que possível e nos
termos da lei. A GLOBALBLUE possui um canal de comunicação especíﬁco para gerenciar as
comunicações com �tulares de dados e possibilitar o exercício de direitos. Os Clientes poderão fazer
qualquer reclamação, solicitação ou pedido de informação relacionado ao tratamento de seus dados
pessoais, inclusive para o exercício dos direitos de �tular de dados indicados no presente Polí�ca de
Privacidade de Dados e garan�dos pela legislação nacional, através do e-mail
controladoria@globalblue.com.br ou pelo seguinte endereço, aos cuidados do Encarregado de dados
da empresa: R. Amazonas, 363 - Cj. 51/52 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09520-070
Quando o Cliente entrar em contato com a GLOBALBLUE para o exercício de seus direitos de �tular, a
GLOBALBLUE poderá coletar informações para ﬁns de conﬁrmação da iden�dade do �tular de dados, na
medida de seu interesse e sua segurança.
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10. ATUALIZAÇÕES –
AVISO DE PRIVACIDADE
O presente Aviso de Privacidade poderá ser atualizado periodicamente. Todas as alterações deverão ser
consideradas como de aplicação e vigência imediata, exceto em caso de comunicação em contrário
enviada pela GLOBALBLUE aos �tulares de dados. A GLOBALBLUE tomará medidas razoáveis para
comunicar os Clientes acerca das atualizações nos termos do Aviso de Privacidade.

11. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
E TREINAMENTO
Segmentamos todo o processo aqui descrito em 8 (oito) Etapas com a ﬁnalidade de facilitar a
visualização:
Etapa 1 – Comitê Encarregado – DPO (Data Protec�on Oﬃcer)
A empresa designou o Comitê de Implantação e Adequação dos Processos para atender essa demanda.
O Comitê será responsável por elaborar pareceres, avaliando riscos à segurança da informação e
sugerindo medidas para eliminar vulnerabilidades, além de produzir relatórios de impacto (dentre
outras a�vidades, como prevê o ar�go 41, da LGPD).
ETAPA 2 – Levantamento dos dados que a empresa faz uso:
Nesta etapa nosso direcionamento foi focado em três principais requisições:
1. Ter o entendimento de quais dados cada área manipula e sua ﬁnalidade.
2. Traçado estratégias para controles especíﬁcos de acordo com a cri�cidade dos dados.
3. Gerado um plano de ações, que inclui as adequações de controle de acesso, a exclusão de
determinadas informações que não são necessárias para o seu negócio.
ETAPA 3 – Estabelecer bases legais para a coleta e tratamento dos dados:
Ar�go 7º da LGPD solicita que, para a realização do tratamento de dados é necessário que se tenha uma
base legal, pois existem dados na qual mesmo que o �tular solicite a exclusão, são necessários para
atender à necessidade de outra lei, por exemplo os dados pessoais de um ex-funcionário para a
legislação referente ao INSS.
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ETAPA 4 – Obter um mecanismo de coleta e consen�mentos:
Nossos sistemas solicitam e obtêm o consen�mento de forma clara e obje�va, sendo fornecido por
escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do �tular, de maneira inequívoca.
ETAPA 5 – Atendendo as solicitações externas:
Estruturamos o Comitê Interno para atender o Ar�go 9º da LGPD, o �tular precisa ter o acesso facilitado
aos seus dados e segundo o Ar�go 18º, o �tular tem direito a ações sobre os dados, tais como consulta
dos dados que a empresa possui, ﬁnalidade e tratamento de dados executado, etc.
ETAPA 6 – Garan�a da proteção e segurança dos dados:
Todos os nossos sistemas estão armazenando as informações corretamente, o banco de dados possui
níveis de proteção e redundância adequados, e registros referentes aos tratamentos que estão sendo
realizados.
ETAPA 7 – Manter a conformidade com a Lei 13.709/2018:
A adequação vai além de estar em conformidade com a Lei, é uma maneira de oferecer um serviço de
qualidade aos clientes, com máxima segurança e todo o cuidado que os dados sensíveis demandam,
estamos de acordo com a nova realidade que surge neste momento.
ETAPA 8 – Treinamento e Melhoria Con�nua:
Buscamos sempre os melhores resultados, e oferecemos treinamentos a todos os par�cipantes, para
que entendam o que é cada conceito apresentado, e o que representa para as ações de cada um no seu
dia-a-dia, contribuindo para que o resultado aqui apresentado se torne verdadeiramente real.
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