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A Política de Privacidade da IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, foi criada para demonstrar o 

compromisso do Grupo com a segurança e a privacidade das informações coletadas dos 

nossos usuários, dos nossos clientes e colaboradores, sendo estes os titulares dos seus dados 

pessoais. 

 

A Política esclarece as condições gerais de coleta, uso, armazenamento e demais formas de 

tratamento e proteção de dados pessoais no site www.ijtseguros.com.br, bem como nos 

atendimentos por telefone, e mail, whatsaap ou presencialmente em nossa empresa, em 

conformidade com a legislação brasileira atualmente em vigor em matéria de privacidade e 

proteção de dados pessoais no Brasil, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 12.965, de 23 de 

abril de 2014 e Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 (“Marco Civil da Internet”) e à Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”). 

 

Para efeitos desta Política, a corretora IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA está qualificada ora  

Controladora, uma vez que armazena as suas informações pessoais, competindo a ela as 

decisões referentes ao tratamento dos seus dados pessoais que por ela forem coletados, ora 

como operadores para representar seus clientes segurados perante as seguradoras. Para 

manter um contato direto com você, foi designado pela empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais para administrar um canal de 

comunicação. Se você tiver quaisquer dúvidas relacionadas às atividades de tratamento de 

dados pessoais sob nossa responsabilidade ou questionamentos e comentários referentes à 

presente Política, por favor envie um e-mail para ivair@ijtseguros.com.br, aos cuidados do Sr. 

Ivair Jose Taino (“Encarregado”). 

 

Ao utilizar nosso Site, você manifesta de maneira livre, informada, inequívoca, expressa e integral 

a sua concordância com esta Política.  

 

1. ABRANGÊNCIA 

 

A presente Política aplica-se a todos os usuários do site, clientes ou futuros clientes, sendo 

coletados/fornecidos os seus dados pessoais para que seja viabilizada a nossa prestação de 

serviços, sempre que:  

 Fornecidos quando se cadastrar ou  fornecer informações ao utilizar nosso site; 

 Efetuar a efetivação de um seguro diretamente pelo link disponível no Site; 

 Entrar em contato conosco através de um dos nossos canais de atendimento; 

 Utilizar os serviços da IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

 Empresa ao qual está vinculado contratar os serviços da IJT CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA tendo-o como beneficiário; 

 Coleta automática ao navegar no site; e 

 Coleta de informações por meio de outras fontes confiáveis. 
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2. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

 

Importante: Você não é obrigado a nos conceder suas informações, entretanto, sem conceder 

certas informações quando estas forem solicitadas, não conseguiremos proceder com a 

execução do serviço solicitado, ou ainda tratando-se da navegação em nosso site, não lhe será 

permitido o acesso a algumas funcionalidades. Além dos dados que você nos informa, sempre 

que você interagir com o nosso site, ocorre também a coleta de informações de forma 

automática. Tais informações geralmente não são identificáveis, porém, quando combinadas 

com outros dados gerando a capacidade de se associar a você, será tratado pela IJT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA como dado pessoal. 

 

A natureza e a finalidade dos dados pessoais que coletamos diferem de acordo com a sua 

posição perante a empresa, bem como quando cliente do produto adquirido na área de 

seguros. As Informações coletadas pela empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos limites 

aplicáveis pela legislação, tratados como dados pessoais que por você nos forem informados, 

incluem:  

 Sendo Colaborador, tais como: foto, nome, CPF, PIS, CNH, data e local de nascimento, e-

mail, número de telefone e celular, endereço, nome da mãe, nome do pai, sexo, estado 

civil, grau de instrução, deficiência, dados da carteira de trabalho, dados do documento 

de identificação, cargo, ocupação, horário de trabalho, salário, benefícios, dados do 

exame admissional, outros rendimentos e valor de retenção de tributos. Dados de 

dependentes como tipo de dependente, CPF, nome, data de nascimento.  

 Sendo Pessoa Física, tais como: nome, CPF, Data de Nascimento, Estado Civil, RG, Profissão, 

Escolaridade, Celular, E-mail, Endereço de Cobrança Completo, Dados de cartão de 

crédito (CPF do titular), Dados da conta para débito (CPF do titular), renda e origem da 

mesma, dados do cônjuge (nome, CPF e renda), documento com foto (RG, CNH ou 

carteira do órgão de classe), cópia da Carteira Profissional, extratos bancários e de 

investimentos, extrato atualizado do INSS, Declaração de Saúde e Laudo Médico. 

 Sendo Pessoa Jurídica: razão social, CNPJ, nome do contato comercial, endereço 

completo, e-mail e telefone. 

 Informações de cobrança: número do cartão, nome impresso no cartão, validade, código 

de segurança, nome (tipo) do documento e número do documento, endereço de fatura 

do cartão. 

 Currículo de Candidatos para vagas: nome, endereço, data de nascimento, histórico 

profissional e acadêmico. 

 

Conforme anteriormente informado, poderá ser coletado automaticamente as informações 

listadas abaixo, mesmo que você não tenha preenchido qualquer informação em nosso site, isso 

ocorre com a finalidade de personalizar e aprimorar sua experiência. 
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Coletamos estas informações utilizando vários métodos, tais como: 

 Cookies: 

Podemos utilizar Cookies para propiciar à você uma experiência de navegação mais 

personalizada.  

 

Você pode desativar os Cookies no seu navegador dos diversos dispositivos (tablets, 

smartphones e computadores), entretanto não terá uma experiência completa no nosso 

site.  

 

 Estatísticas: 

O Site utiliza o serviço de análise de rede chamado Google Analytics (fornecido pela 

Google) para gerar relatórios estatísticos sobre a quantidade de usuários que acessam o 

site, as páginas visitadas e em que região os mesmos estão. 

 

As informações coletadas por meio das estatísticas podem incluir, por exemplo, seu 

endereço IP, o site origem por onde você chegou ao nosso Site e o tipo de dispositivo que 

você utilizou. 

 

As informações de tráfego do Site somente são acessíveis a pessoas autorizadas. Não 

utilizamos nenhuma destas informações para identificar os visitantes e não as 

compartilhamos com terceiros que não estejam direta ou indiretamente envolvidos na 

prestação de serviço. 

 

 

 Redes Sociais: 

Podemos ter acesso aos Dados Pessoais que você tornou públicos e acessíveis por meio de 

seus perfis nas redes sociais em questão. Não criamos nem utilizamos nenhum banco de 

dados separado destas redes sociais com base nos Dados Pessoais que você publicou ali e 

não utilizamos estes meios para tratar nenhum dado relacionado à sua vida privada. 

 

Se você não quiser que tenhamos acesso aos seus Dados Pessoais publicados nas redes 

sociais, deverá utilizar os procedimentos fornecidos pelas mesmas para limitar o acesso a tais 

dados. 

 

Note que os dados pessoais listados acima serão coletados pela empresa IJT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA e posteriormente tratados somente conforme necessário para atingir as 

finalidades aqui previstas. 

 

Não coletamos, armazenamos ou de outra forma tratamos intencionalmente dados pessoais 

excessivos ou desnecessários para a prestação dos nossos serviços e utilização do nosso site.  
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3. BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

A classificação da base legal dos dados armazenados e processados pela empresa IJT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA ocorre mediante análise do contexto específico em que os 

coletamos. 

 

1. Base legal para tratamento de Dados Pessoais 

 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA realiza o Tratamento dos Dados Pessoais em 

correspondência com as bases legais estabelecidas pela LGPD e de forma adequada e 

compatível com a finalidade da sua coleta. Tratamos seus Dados Pessoais:  

 Na gestão de nosso relacionamento contratual com você e/ou com a empresa 

contratante dos nossos serviços; 

 Em nosso legítimo interesse ou de terceiros, desde que os requisitos legais para tanto 

sejam atendidos; 

 Em conformidade com certas obrigações legais ou regulatórias; 

 Quando for necessário para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral; 

 Com base em seu prévio consentimento, caso, sob certas circunstâncias, seu 

consentimento seja solicitado. 

 

4. FINALIDADE DA COLETA DE DADOS 

 

A coleta das informações tem como objetivo único e exclusivo para fornecer os seus serviços 

com as seguintes finalidades:   

 

Os Dados Pessoais que a empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA coleta, são utilizados para 

fornecer os seus serviços com as seguintes finalidades: 

 

 Administrar, prestar os serviços e cumprir as obrigações legais, trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais decorrentes das atividades operacionais pela empresa IJT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA; 

 Realizar processos de recrutamento e seleção de colaboradores; 

 Informar sobre novidades, serviços, funcionalidades, conteúdos, promoções, notícias e 

demais eventos relevantes e de relacionamento com os usuários e representantes 

legais; 

 Para personalizar e aprimorar sua experiência em nosso Site; 

 Para lhe oferecer nossos serviços e/ou os produtos e serviços de nossos parceiros; 

 Colaborar e/ou cumprir ordem judicial ou requisição por autoridade administrativa; 
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 Qualquer outra finalidade que será informada a você, se aplicável, quando coletarmos 

seus dados. 

 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA quando necessário, o enriquecimento da sua base 

de dados, adicionando informações oriundas de outras fontes legítimas. 

 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA não vende  e/ou comercializa informações que 

possam identificá-lo. 

 

5. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Restringimos o acesso a seus Dados Pessoais somente aos nossos profissionais devidamente 

autorizados que precisem ter conhecimento sobre tais dados para processar seus pedidos ou 

fornecer o(s) serviço(s) solicitado(s). 

Não divulgaremos seus Dados Pessoais a terceiros não autorizados. No entanto, Quando 

necessário para atingir as finalidades descritas no item 4 acima, a empresa IJT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros listados abaixo visando a 

correta prestação dos serviços ofertados, a segurança de armazenamento dos seus dados 

pessoais e uma melhor experiência junto ao site da IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Sempre 

que efetuado, o compartilhamento de dados será realizado dentro dos limites e propósitos do 

nosso negócio, em conformidade com a finalidade dos dados pessoais e de acordo com o que 

autoriza a legislação aplicável. Dessa forma, os seus dados poderão ser compartilhados com: 

 

 Com nossos prestadores de serviços autorizados, como consultores nas áreas de 

tecnologia e informática; que nos suportam para o fornecimento de nossos  serviços. 

Nesses casos, garantiremos que os seus Dados Pessoais sejam tratados apenas para 

propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados a você, sem possibilidade de 

Tratamento posterior de forma incompatível com a finalidade informada. 

 Dados dos colaboradores com a empresa prestadora de Serviços de Contabilidade 

com a finalidade de elaboração de folha de pagamento. 

 

Os nossos prestadores de serviços não estão autorizados a utilizar e/ou divulgar seus Dados 

Pessoais, exceto para prestar os serviços em nosso nome ou para cumprir obrigações legais. 

Nossos prestadores de serviços somente utilizarão seus Dados Pessoais de acordo com as 

instruções emitidas pela empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA em conformidade com as 

finalidades mencionadas nesta Política. 

 

 Com a respectiva Seguradora a qual o cliente contratou o seguro.  

 Com um sucessor ou comprador em caso de fusão, aquisição, venda de ativos ou 

operação similar e somente ocorrerá se a parte recebedora dos dados possuir uma 
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Política de Privacidade e demais práticas com termos consistentes a esta Política de 

Privacidade. 

 Para cumprir uma lei, regulamento ou ordem judicial. 

 Para responder solicitações de informação feitas por órgão regulador, autoridade 

policial e demais autoridades públicas, inclusive em casos relativos à segurança 

nacional. 

 Para fazer cumprir e/ou proteger propriedade ou direitos da empresa IJT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA inclusive para investigar fraudes e ajudar a prevenir ameaças de 

segurança, inclusive da informação, ou outras atividades criminosas ou maliciosas. 

 Para proteger os interesses legítimos de terceiros, incluindo a segurança pessoal dos 

funcionários da empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

 

7. DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS 

 

Na forma e nos limites da legislação aplicável, você, na qualidade de titular de dados pessoais, 

poderá entrar em contato conosco para exercer seus direitos, de modo a requerer: 

 

 a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; 

 o acesso aos seus dados; 

 a correção de seus dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 a anonimização, bloqueio ou eliminação de seus dados que sejam desnecessários, 

excessivos, ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação aplicável; 

 a portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados 

os segredos comercial e industrial; 

 a eliminação dos seus dados pessoais, exceto nas hipóteses previstas na legislação 

aplicável, para exercícios de direitos atinentes à empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA e para o cumprimento de exigências legais; 

 a informação das entidades públicas e privadas com as quais a empresa IJT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA compartilhou seus dados; 

 a informação sobre a possibilidade de você não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da sua negativa; 

 a revogação do seu consentimento, quando você tiver nos fornecido, resguardado o 

interesse público que possa justificar a continuidade do tratamento ou a existência de 

outra base legal que autorize; e 

 a oposição a qualquer tratamento de dados pessoais com fundamento em uma das 

hipóteses em que seu consentimento é dispensado, desde que tenha ocorrido o 

descumprimento ao disposto na legislação aplicável e resguardado o interesse público 

que possa justificar a continuidade do tratamento. 
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O seu requerimento poderá ser feito gratuitamente através do contato: ivair@ijtseguros.com.br. 

Analisaremos seu pedido e o atenderemos com a maior brevidade possível, considerando os 

prazos e os termos previstos na legislação aplicável. Caso não seja possível atender 

imediatamente a sua requisição, indicaremos as razões de fato e de direito que nos impedem. 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA não se responsabiliza pela correção, veracidade, 

autenticidade, completude e atualização dos dados prestados pelo Titular, nem mesmo pelo 

eventual uso indevido de informações por ele publicadas por ou por fraudes decorrentes da 

violação de senhas pessoais. 

 

É de sua exclusiva responsabilidade prestar unicamente informações corretas, verdadeiras, 

autênticas, completas e atualizadas, bem como zelar pelo sigilo de sua senha, quando 

aplicável, não a divulgando a terceiros. 

 

8. COMO ARMAZENAMOS E TRATAMOS OS DADOS PESSOAIS 

 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA mantém em ambiente controlado e de segurança 

os dados pessoais coletados, visando atender finalidades específicas, conforme exposto na 

Seção 4. Os dados pessoais coletados são mantidos em sigilo, com controle estrito de acesso. 

 

A empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, adota medidas de segurança, técnicas e 

administrativas para manter em segurança todos os dados armazenados. Especificamente com 

relação aos dados coletados através do nosso site, eles são armazenados, tratados e protegidos 

mediante as melhores práticas de hospedagem, processamento, backup e criptografia, de 

acordo com a sua respectiva criticidade. 

 

Mesmo assim, o Titular deve ter ciência que nenhum sistema de segurança na Internet é 

garantido contra invasões indesejadas, sendo que o compromisso da IJT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA se limita à adoção de medidas de proteção recomendáveis de acordo com o 

atual estado da técnica. 

 

9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS 

 

A IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA poderá transferir alguns de seus dados pessoais à 

prestadores de serviços e parceiros localizados no exterior, incluindo prestadores de serviços em 

nuvem. Quando seus dados pessoais forem transferidos para fora do Brasil pela IJT CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA, adotaremos medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de 

seus dados pessoais em conformidade com os requisitos da legislação aplicável de proteção de 

dados, incluindo por meio da celebração de contratos apropriados de transferência de dados 

com terceiros, quando necessário. 
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10. TEMPO DE RETENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do 

tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; (iii) pelo tempo necessário a 

preservar o legítimo interesse da IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, conforme o caso; (iv) pelo 

tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos da IJT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA em processo judicial, administrativo ou arbitral. Assim, trataremos seus dados, por 

exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento 

de obrigação legal ou regulatória.  

 

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: 

 

 Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Titular foram coletados for 

alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou 

pertinentes ao alcance de tal finalidade; 

 Quando o Titular estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão 

de seus dados pessoais e o fizer; e 

 Quando houver uma determinação legal neste sentido. 

 

Observando o princípio da necessidade, alguns dados encaminhados por meio do nosso Site 

podem ser excluídos dos nossos registros mediante a manutenção de registros de rotina. Não 

temos a obrigação de armazenar os dados pessoais por tempo indeterminado e nos isentamos 

de qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada à destruição destes dados pessoais. 

Havendo o término do tratamento de seus dados pessoais, ressalvadas as hipóteses 

estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, eles serão 

eliminados do banco de dados da empresa IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Caso não seja 

possível a eliminação em um primeiro momento, os dados serão armazenados com segurança e 

isolados de qualquer processamento posterior, até que a eliminação seja possível. 

 

11. PRAZO E ALTERAÇÕES 

 

A presente Política de Privacidade poderá vir a ser atualizada ou alterada a qualquer tempo. 

 

12. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Nós buscamos evitar o envio de e-mails não-solicitados, restringindo as comunicações com você 

a assuntos que sejam relevantes ou do seu específico interesse. 

 

Quando você realiza seu cadastro, podemos contatá-lo através dos meios de comunicação ali 

informados. 
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Se você preferir não receber mais nossas informações referentes oportunidades com outros 

produtos da IJT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, você pode solicitar seu descadastramento 

através do link de cancelamento de inscrição contido no próprio e-mail ou na mensagem 

recebida, ou desmarcar a opção que autoriza o envio de e-mails e mensagens promocionais 

(opt out) presente na sua página de cadastro. 

 

Ao utilizar os nossos serviços, você concorda e aceita os termos aqui dispostos. 

 


