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CATEGORIA DE TITULAR FINALIDADES DO TRATAMENTO DADOS TRATADOS EXERCÍCIO DE DIREITOS 

Beneficiários de 
Seguros 
intermediados pela 
Exclusive Seguros: 

• Colaboradores de 
empresas clientes 
da Exclusive 
Seguros 

• Dependentes de 
colaboradores de 
empresas clientes 
da Exclusive 
Seguros 

Prestar regularmente os serviços para os quais a Exclusive 
Seguros foi contratada, inclusive monitorar e apoiar 
beneficiários na utilização dos seguros 

• Dados pessoais: Nome completo, 
CPF, data de nascimento, gênero, 
estado civil, nome da mãe, endereço, 
CNS, email, telefone, número de 
matrícula, data de admissão, cargo, 
dados vinculados ao seguro 
intermediado pela Exclusive. 

• Dados pessoais sensíveis: 
Descritivos de utilização do plano 
(procedimentos realizados, 
estabelecimentos em que realizou), 
CID de afastamento, relatórios 
médicos e de exames 

Nessas atividades, a Exclusive Seguros 
atua como operadora, ou seja, trata 
dados pessoais exclusivamente de 
acordo com as instruções das 
empresas clientes. Caso deseje exercer 
direitos previstos na LGPD, o titular 
deve entrar em contato diretamente 
com a empresa cliente da Exclusive 
Seguros, que atua como controladora 
dos dados pessoais e é responsável 
por responder às solicitações de 
titulares. 

Manter contato com o titular, por meio de troca de e-mails, 
troca de cartões de visita, e do canal de atendimento ao 
consumidor 

Viabilizar a realização de medidas de personalização da 
experiência dos consumidores/clientes, bem como eventuais 
campanhas de marketing e divulgação, além do uso de 
softwares e aplicativos para administração das atividades da 
Exclusive Seguros 

Cumprir obrigações legais impostas à Exclusive Seguros, 
incluindo normas laborais, de segurança do trabalho e normas 
fiscais 

Cumprir obrigações legais impostas à Exclusive Seguros, 
incluindo normas laborais, de segurança do trabalho e normas 
fiscais 
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CATEGORIA DE TITULAR FINALIDADES DO TRATAMENTO DADOS TRATADOS EXERCÍCIO DE DIREITOS 

Beneficiários e 
dependentes de 
Seguros negociados 
diretamente com a 
Exclusive Seguros 

Comercializar seus produtos e prestar regularmente os serviços 
para os quais foi contratada, bem como responder a seus 
pedidos e acompanhar eventuais interações entre clientes e a 
Exclusive Seguros 

• Dados pessoais: Nome, CPF, RG, 
CEP, CNH, telefone, e-mail, data de 
nascimento, naturalidade, estado 
civil, dados do bem segurado (ex: 
veículo), nº da apólice, boletim de 
ocorrência, endereço e dados de 
cobrança 

• Dados pessoais sensíveis: pessoas 
politicamente expostas, visando 
cumprir com exigências legais 

Nessas atividades, a Exclusive Seguros 
atua como controladora e solicitações 
de exercício dos direitos previstos na 
LGPD devem ser enviados através do 
portal de privacidade no site, ou do 
email [XXXX]. 

Manter contato com o titular, por meio de troca de e-mails, 
troca de cartões de visita, e do canal de atendimento ao 
consumidor 

Viabilizar a realização de medidas de personalização da 
experiência dos consumidores/clientes, bem como eventuais 
campanhas de marketing e divulgação, além do uso de 
softwares e aplicativos para administração das atividades da 
Exclusive Seguros 

Cumprir obrigações legais impostas à Exclusive Seguros, 
incluindo normas laborais, de segurança do trabalho e normas 
fiscais 

Permitir o resguardo dos interesses da Exclusive Seguros em 
situações como auditorias internas, operações de manutenção 
da segurança e eventuais processos judiciais, arbitrais ou 
administrativos 
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CATEGORIA DE TITULAR FINALIDADES DO TRATAMENTO 
DADOS 

TRATADO
S 

EXERCÍCIO DE DIREITOS 

Representantes e 
pontos de contato de 
empresas clientes ou 
potenciais clientes da 
Exclusive Seguros 

Possibilitar o contato e o bom relacionamento entre as partes, bem como de viabilizar a 
relação comercial e a execução dos serviços contratados (conforme o caso) 

Nome, 
e-mail, 
telefone, 
cargo 

Nessas atividades, a Exclusive Seguros 
atua como controladora e solicitações 
de exercício dos direitos previstos na 
LGPD devem ser enviados através do 
portal de privacidade no site, ou do 
email [XXXX]. 

Possibilitar o cumprimento com obrigações legais às quais a Exclusive Seguros esteja 
submetida, bem como o exercício regular de direitos (em contrato ou processo judicial, 
arbitral ou administrativo) 

Permitir o resguardo dos interesses da Exclusive Seguros em situações como auditorias 
internas, operações de manutenção da segurança e eventuais processos judiciais, arbitrais 
ou administrativos 

Representantes e 
pontos de contato 
de empresas 
fornecedoras ou 
potenciais 
fornecedoras da 
Exclusive Seguros 

Possibilitar o contato e o bom relacionamento entre as partes, bem como de viabilizar a 
relação comercial e a execução dos serviços contratados (conforme o caso) 

Nome, 
e-mail, 
telefone, 
cargo 

Nessas atividades, a Exclusive Seguros 
atua como controladora e solicitações 
de exercício dos direitos previstos na 
LGPD devem ser enviados através do 
portal de privacidade no site, ou do 
email [XXXX]. 

Possibilitar o cumprimento com obrigações legais às quais a Exclusive Seguros esteja 
submetida, bem como o exercício regular de direitos (em contrato ou processo judicial, 
arbitral ou administrativo) 

Permitir o resguardo dos interesses da Exclusive Seguros em situações como auditorias 
internas, operações de manutenção da segurança e eventuais processos judiciais, arbitrais 
ou administrativos 
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CATEGORIA DE TITULAR FINALIDADES DO TRATAMENTO DADOS TRATADOS EXERCÍCIO DE DIREITOS 

Colaboradores da 
Exclusive Seguros 

Cumprir com obrigações legais, regulatórias e contratuais no 
âmbito da relação de trabalho 

• Dados pessoais: nome, telefone, e-
mail, endereço, CEP, data de 
Nascimento, CPF, PIS, n° de 
benefícios (vale transporte, 
alimentação ou refeição), cartão do 
SUS, carteira de Trabalho, dados 
bancários 

• Dados pessoais sensíveis: ASO 
(atestado de Saúde Ocupacional), 
dados de saúde (atestado médico) 

Nessas atividades, a Exclusive Seguros 
atua como operadora, ou seja, trata 
dados pessoais exclusivamente de 
acordo com as instruções das 
empresas clientes. Caso deseje exercer 
direitos previstos na LGPD, o titular 
deve entrar em contato diretamente 
com a empresa cliente da Exclusive 
Seguros, que atua como controladora 
dos dados pessoais e é responsável 
por responder às solicitações de 
titulares. 

Administrar a relação de emprego, permitindo ao colaborador 
acesso às ferramentas necessárias nas rotinas de trabalho e 
garantindo uma gestão de pessoas centralizada e organizada 

Disponibilizar de benefícios, treinamentos e atividades de 
promoção do desenvolvimento dos colaboradores 

Permitir o resguardo dos interesses da Exclusive Seguros em 
situações como auditorias internas, operações de manutenção 
da segurança e eventuais processos judiciais, arbitrais ou 
administrativos 

 


