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Conceitos - Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

 

1 Aplicativo Sabesprev: compreende os aplicativos para aparelhos móveis mantidos pela 

SABESPREV e disponível nas lojas virtuais.  

2 Área do Participante: plataforma de acesso às informações sobre previdência complementar 

da SABESPREV, destinada aos participantes, assistidos e 

administradores, cujo acesso é restrito. 

3 Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados 

ou ANPD: 

órgão integrante da Presidência da República, dotada de autonomia 

técnica e decisória, tem como objetivo zelar pela proteção de dados, 

fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de Tratamento de Dados 

Pessoais realizado em descumprimento à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais.  

4 Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. No 

caso, o termo refere-se à SABESPREV.   

5 Dados Pessoais: todas as informações relacionadas a pessoa natural identificada ou 

identificável. Considera-se identificável a pessoa natural que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, a partir de uma informação em si 

(nome, endereço, números únicos identificáveis (CPF, RG, CNH), 

número de telefone, endereços de e-mail) ou partir de uma combinação 

dessas informações com outras razoavelmente disponíveis. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais define, ainda, como Dado 

Pessoal aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de 

determinada pessoa natural, se identificada, como hábitos de consumo, 

estilo de vida, viagens e deslocamentos, contatos sociais, uso de mídias 

sociais. 

6 Dados Pessoais 

Sensíveis: 

Dado Pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.  

7 Encarregado de 

Proteção de Dados 

Pessoais - DPO: 

pessoa indicada pela SABESPREV para atuar como canal de 

comunicação entre o Controlador, os Titulares de Dados Pessoais e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  

8 Hipóteses Legais: são as hipóteses que autorizam a SABESPREV a tratar Dados Pessoais de 

acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Todo e qualquer 

Tratamento de Dados Pessoais é considerado válido se tiver 

fundamento em uma ou mais hipótese legal. 
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9 Incidente de Segurança: trata-se de qualquer violação suspeita ou real de segurança que 

ocasione tanto a destruição total, quanto a parcial dos Dados Pessoais, 

além de perda ou alteração em sua composição. Inclui a divulgação de 

Dados Pessoais transmitidos ou não autorizados, bem como o seu 

armazenamento, transformação ou o acesso de qualquer modo. 

10 Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais ou 

LGPD:  

Lei nº 13.709/2018 criada com o objetivo de assegurar o direito à 

privacidade e à proteção de Dados Pessoais, por meio de práticas 

transparentes e seguras, garantindo direitos fundamentais dos Titulares 

de Dados Pessoais.  

11 Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador.  

12 Portal Sabesprev: compreende os sítios e serviços disponíveis na Internet mantidos pela 

SABESPREV.  

13 Titular: toda pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são 

objeto de Tratamento. 

14 Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais que incluem, mas não se 

limitam a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

15 Usuários: qualquer pessoa que navega pelo Portal e Aplicativo Sabesprev, 

maiores de dezoito anos ou emancipadas e totalmente capazes de 

praticar os atos da vida civil ou os relativamente incapazes, 

devidamente representados ou assistidos e qualquer pessoa que acessa 

a área restrita, mediante cadastro e login com senha única e pessoal. 

16 Conteúdo Público:  documentos, dados e informações de interesse e possíveis integrantes 

dos planos de benefícios da SABESPREV, que não tenham restrições de 

sigilo legal. 

17 Internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado 

em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de 

possibilitar a comunicação de dados entre terminais (computadores, 

smartphones, tablets, ou quaisquer outros dispositivos com acesso à 

Internet) por meio de diferentes redes. 

18 Link: sinônimo de “hiperlink”, uma referência dentro de um documento em 

hipertexto a outras partes desse documento, ou a outro documento ou 

a uma página da Internet. Links estabelecem ligações e vínculos entre 

os endereços da internet. 

 

 


