
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
180° Seguros

Objetivo

Esta Política de Privacidade explica as práticas de processamento de informações da 180°
Seguros, inscrita no CNPJ sob nº 39.584.692/0001-06, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Oscar Freire, 585, 3º andar, sala 03-120, CEP 01426-001, e se aplica a
dados pessoais fornecidos por você à 180° Seguros, ou coletadas de outras fontes.

Seu objetivo é dar ciência a você, de como os seus dados pessoais serão coletados,
processados, armazenados, compartilhados e protegidos. Caso tenha alguma dúvida ou queira
exercer seus direitos descritos nesta Política de Privacidade relacionados aos seus dados
pessoais que a 180° Seguros possui, você pode entrar em contato com o nosso canal de
suporte via e-mail: meajude@180s.com.br.

Aplicação

Esta Política de Privacidade se aplica a clientes da 180° Seguros.

Nossos canais de coleta de dados são:

● Site primário da 180° Seguros: www.180s.com.br e quaisquer subdomínios.
● Parceiros comerciais da 180° Seguros.
● Canais de atendimento oficiais da 180° Seguros.
● Pesquisas oficiais conduzidas pela 180° Seguros.
● Mídias sociais da 180° Seguros.

Por que a 180° Seguros trata dados pessoais sobre você?

A 180° Seguros é uma corretora de seguros e necessita coletar dados pessoais de seus
parceiros de distribuição, estipulantes, representantes de seguro, segurados, empregados,
parceiros comerciais, clientes, beneficiários para prestar serviços de corretagem de seguros,
consultoria de gestão de riscos e dos contratos de seguro.

Como a 180° Seguros coleta seus dados pessoais?

A 180° Seguros coleta dados pessoais compartilhados pelo usuário ao contratar e/ou utilizar
nossos produtos e serviços ou de nossos parceiros comerciais, como, por exemplo, o
preenchimento dos formulários que disponibilizamos, assim como a realização de cadastros,
diretamente em nossos canais de atendimento ou por meio dos parceiros comerciais.

A 180° Seguros coleta dados pessoais das seguintes formas:
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Quando prestamos serviços para nossos parceiros comerciais: A 180° Seguros presta serviços
de corretagem de seguros, gestão de riscos e sinistros. Nesses casos, seus dados pessoais nos
serão fornecidos por você ou por nossos parceiros comerciais. Informações de terceiros, como
seguradoras, corretores, representantes de seguro e estipulantes, instituições financeiras,
profissionais médicos e fontes disponíveis ao público também podem ser obtidas pela 180°
Seguros.

Quando você solicita um serviço nosso: Por exemplo, se você entrar em contato conosco para
perguntar sobre um dos nossos serviços ou solicitá-los (Você pode consultar quais informações
podem ser coletadas na seção abaixo).

Quando você se registra ou usa qualquer um de nossos sites ou aplicativos: Caso entre em
contato com a 180° seguros para uma solicitação, reclamação ou dúvida e também quando
você interage conosco pelas mídias sociais.

Quais informações a 180° Seguros coleta?

Dados fornecidos por você: Quando você solicita um serviço para a 180° Seguros, nós te
pedimos dados precisos e necessários para te atender. Esses dados pessoais são utilizados para
as finalidades para as quais eles nos foram fornecidos.

Dados que coletamos de parceiros comerciais ou terceiros: Como somos prestadores de
serviços, podemos coletar dados pessoais como seu nome, dados de contato, data de
nascimento, sexo, estado civil, dados financeiros, dados de emprego, com os nossos parceiros
comerciais.

Você compartilha as seguintes Informações Cadastrais com a 180° Seguros:

a) Dados cadastrais: dados pessoais necessários para que possamos intermediar a oferta de
seguros, assistências e serviços a você, como nome completo, filiação, data de nascimento, RG ,
CPF, endereço, telefone, e-mail, etc.

b) Dados financeiros: informações bancárias utilizadas para cobrança e crédito, como número
da agência e da conta corrente, número do cartão de crédito, etc.

c) Dados da contratação: informações necessárias para concluir o processo de contratação dos
produtos e serviços intermediados pela 180° Seguros;

d) Dados sensíveis: informações pessoais que envolvem temas como religião, orientação
sexual/gênero, origem racial/étnica, dados referentes à saúde (histórico e prontuários), dados
genéticos ou biomédicos.

Caso seja necessária coleta de suas dados pessoais sensíveis, você será informado das bases
legais aplicáveis e das finalidades deste tratamento e, se aplicável, nos fornecerá seu
consentimento explícito no sentido de que nós podemos coletar, usar e compartilhar esses
dados a terceiros apropriados para as finalidades descritas nesta Política. Caso você forneça
dados pessoais sobre outras pessoas, como empregados ou dependentes, você deverá
observar as bases legais apropriadas ou obter o consentimento dessas pessoas antes de
divulgá-las a nós.
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Dados que a 180° Seguros coleta em sites, aplicativos móveis e mídias sociais da 180° Seguros

Nós podemos solicitar para você alguns ou todos os tipos de dados a seguir ao registrar-se para
solicitar serviços, avisar sinistro, gerenciar contas ou participar de nossas pesquisas oficiais.

Em alguns casos, nós coletamos automaticamente determinados tipos de dados quando você
visita nossos sites e em eventuais trocas de e-mail. Tecnologias automatizadas poderão incluir
o uso de registros de servidor web para coletar endereços IP, dados de geolocalização quando
autorizados por você, dados do dispositivo ou navegador  e “cookies” .

O que são Cookies? São arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus
dispositivos, de forma temporária, quando você visita o site ou utiliza os serviços on-line da
180° Seguros, visando fornecer serviços mais personalizados e ágeis, baseado em suas
escolhas, o que permite analisar tendências e melhorar sua experiência em nossas
plataformas.

Tipos de Cookies O que eles fazem?

Necessários
Essenciais para que os websites da 180° Seguros
carreguem adequadamente e permitam que você
navegue corretamente.

Desempenho

Apoio no entendimento de como os visitantes
interagem com as páginas da 180° Seguros,
fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o
tempo de visita ao site e quaisquer problemas
encontrados, como mensagens de erro.

Funcionais
Permitem que as páginas da 180° Seguros se
lembrem das suas escolhas, proporcionando uma
experiência personalizada.

Marketing

Utilizados para fornecer conteúdo relevante a você,
como para apresentar publicidade e também
permitem a medição da eficácia de uma campanha
publicitária lançada.

 
Ao acessar, pela primeira vez, os sites da 180° Seguros, você nos informou as suas preferências
para a utilização destas ferramentas. Caso queira revisitar a autorização concedida, ou
revogá-la, poderá nos solicitar através do e-mail de suporte: meajude@180s.com.br.

Como a 180° Seguros usa seus dados pessoais?

Prestação de serviços para nossos parceiros comerciais: Nós processamos dados pessoais
fornecidos a nós por nossos parceiros comerciais para prestar nossos serviços. Isso pode
envolver você na hipótese de ser empregado de nosso cliente. A finalidade exata para a qual
seus dados pessoais são processados será determinada pelo escopo e especificação da
contratação feita pelo parceiro comercial e pelas leis, orientação regulatória e normas
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profissionais aplicáveis. Nosso cliente é obrigado a garantir que você entenda que suas
informações pessoais serão divulgadas à 180° Seguros (ou a prestadores de serviços como a
180° Seguros).

Administração das contratações feitas por nossos parceiros comerciais: Nós processamos
dados pessoais sobre nossos parceiros comerciais porque somos prestadores de serviço.
Fazemos triagens antes de iniciar uma nova contratação; realizamos a comunicação,
atendimento, faturamento e administração do cliente, lidamos com as reclamações do cliente.

Se desejarmos utilizar seus dados pessoais para uma finalidade diferente da finalidade para a
qual elas foram coletadas, nós lhe informaremos e, conforme necessário, pediremos seu
consentimento. Em todos os casos, nós ponderamos nosso uso legal de seus dados pessoais
com relação aos seus interesses, direitos e liberdades de acordo com as leis e regulamentos
aplicáveis para certificar-nos de que suas informações pessoais não estão sujeitas a um risco
desnecessário.

Todo processamento de seus dados pessoais é justificado por uma “base legal” para o
processamento. Na maioria dos casos, o processamento é justificado com base no fato de que:
o processamento é necessário para o cumprimento de um contrato do qual você é uma parte,
ou para tomar as medidas (a seu pedido) para a celebração de um contrato e sua consecução;
o processamento é necessário quando precisamos cumprir uma obrigação legal ou regulatória.

A 180° Seguros coleta informações de crianças?

O uso de nossos sites por crianças é proibido. Nossos sites não são direcionados para crianças e
não coletamos deliberadamente dados pessoais de crianças em nossos sites.

Por quanto tempo a 180° Seguros retém seus dados pessoais?

Nós manteremos seus dados pessoais armazenados pelo período de dez anos para cumprir as
finalidades descritas nesta Política de Privacidade e pelas regulações estipuladas pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Nós poderemos armazenar seus dados pessoais por períodos maiores em circunstâncias
específicas para que tenhamos um registro preciso de seus negócios conosco, em caso de
quaisquer reclamações ou contestações, ou se acreditarmos de forma razoável que há um
litígio em potencial com relação aos seus dados pessoais e negócios.

A 180° Seguros divulga seus dados pessoais?

Nós poderemos compartilhar seus dados pessoais com outras divisões e subsidiárias da 180°
Seguros.

Nós podemos divulgar dados pessoais a parceiros de negócios que prestem determinados
serviços especializados a nós ou que cooperem conosco em projetos. Esses parceiros de
negócios operam como controladores separados e são responsáveis por seu próprio
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cumprimento com as leis de proteção de dados. Recomendamos a você consultar as políticas
de privacidade para obter mais informações sobre suas práticas.

Podemos também compartilhar seus dados pessoais com seguradoras, resseguradoras, outros
intermediários de Seguro (corretores, estipulantes, representantes de seguro), além de outros
envolvidos no ciclo de vida do seu seguro.

Nós poderemos divulgar seus dados pessoais a prestadores de serviços contratados (como
processadores) para prestar serviços em nosso nome (seja em relação aos serviços prestados
para nossos parceiros comerciais ou a informações que a 180° Seguros usa para suas próprias
finalidades, como marketing). Esses prestadores de serviços são proibidos por contrato de usar
ou divulgar dados pessoais, salvo conforme necessário para prestar os serviços em nosso nome
ou cumprir as exigências legais. Todo compartilhamento de dados que é feito com parceiros da
180° Seguros passa pela revisão das nossas áreas de Segurança da Informação e Jurídica, para
garantir que o parceiro está respeitando os direitos sobre os seus dados e que o
compartilhamento aconteça de forma segura.

Nós poderemos divulgar dados pessoais (i) se formos obrigados a fazê-lo por lei, processo
judicial, estatuto, regra, regulamentação ou norma profissional, ou a responder a uma
intimação, mandado de busca ou outra solicitação legal, (ii) em resposta a autoridades policiais
ou outras solicitações oficiais do governo, (iii) se acreditarmos que a divulgação é necessária ou
apropriada para impedir dano físico ou perda financeira, (iv) com relação a uma investigação
de atividade ilícita suspeita ou efetiva, ou (v) caso a 180° Seguros esteja sujeita a uma
incorporação ou aquisição, para o novo proprietário do negócio. A divulgação também poderá
ser exigida para auditorias da empresa ou para investigar uma reclamação ou ameaça de
segurança.

A 180° Seguros transfere suas informações pessoais por localizações geográficas?

Podemos transferir determinados dados pessoais por fronteiras geográficas a entidades da
180° Seguros porque nossas afiliadas e terceiros poderão estar baseados localmente ou
poderão estar no exterior.

Nós garantimos que transferências sejam cobertas por contratos baseados nas cláusulas
contratuais padrão de acordo com a legislação aplicável e com o modelo fornecido pela
autoridade nacional de proteção de dados brasileira, se e quando emitidas, que obriga
contratualmente cada membro a garantir que os dados pessoais recebem um nível de proteção
adequado e consistente independentemente de onde estiverem dentro da 180° Seguros. Na
falta de instruções da autoridade nacional, seguiremos o modelo de cláusulas padrão da
Comunidade Europeia de forma a proteger os seus dados pessoais da melhor forma possível.

Se transferirmos seus dados pessoais para fora da 180° Seguros ou a terceiros que ajudam a
fornecer nossos produtos e serviços, nós obtemos compromissos contratuais deles para
proteger suas informações pessoais.

Como a 180° Seguros mantém seus dados pessoais seguros?
 

5



Qualquer dado pessoal em posse da 180° Seguros será armazenado com os mais rígidos
padrões de segurança, o que inclui a adoção de medidas de: 
 

● Proteção contra acesso não autorizado a nossos sistemas.
● Quando aplicável, acesso restrito de indivíduos ou entidades ao local onde são

armazenadas as suas informações pessoais.
● Políticas de senha e múltiplo fator de autenticação para acesso às informações.
● Renovação do backup de informações, diariamente. 
● Auditorias externas e internas, feitas periodicamente.
● Criptografia de dados em trânsito e repouso.
● Monitoramento dos sistemas de armazenamento e tráfego de dados.
● Utilizando segurança como código, que tem por objetivo aplicar nossas políticas de

segurança de forma automatizada.
 
Respostas a incidentes de Segurança

Em casos de Incidentes de Segurança relacionados à violação dos seus dados pessoais, a 180°
Seguros garantirá a adoção das medidas:

● Detecção e análise;
● Contenção;
● Erradicação;
● Recuperação;
● Atividades pós incidente.

Nossas atividades após a correção do incidente visam:

● Garantir que o incidente não aconteça mais, sempre que possível utilizando esforço
tecnológico (segurança como código);

● Garantir o cumprimento de todas as leis aplicáveis à utilização de seus dados pessoais;
● Garantir a transparência com você, notificando o ocorrido via nossos canais de

comunicação e/ou seu email pessoal.

Nossos prestadores de serviços e agentes são contratualmente obrigados a manter a
confidencialidade de dados pessoais e não poderão usar esses dados para nenhuma finalidade
não autorizada.

Outros direitos a respeito de seus dados pessoais

Sujeito a determinadas isenções, e em alguns casos dependendo da atividade de
processamento que estivermos realizando, você possui direitos com relação às suas
informações pessoais.

Nós poderemos pedir para que você forneça dados adicionais para confirmar sua identidade e
para fins de segurança antes de divulgar os seus dados pessoais solicitados a você.

Sujeito a obrigações legais, regulatórias e outras considerações permitidas, nós envidaremos
todos os esforços razoáveis para atender sua solicitação imediatamente e informá-lo se
precisarmos de dados adicionais para atender seu pedido.
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Nós nem sempre poderemos atender imediatamente sua solicitação, por exemplo, se a
demanda precisar de uma análise mais aprofundada ou se não houver condições de coletar
todos os dados necessários prontamente.

Nós nem sempre poderemos atender completamente sua solicitação, por exemplo, se isso
afetar o dever de confidencialidade que temos com outros, se tivermos obrigações regulatórias
de armazenamento de dados ou se tivermos o direito, de acordo com a lei, de tratar a
solicitação de forma diferente.

Direito de Confirmação
Você tem direito a obter a confirmação sobre o processamento de seus dados pessoais pela
180° Seguros.

Direito de Acesso
Você tem o direito de acessar os dados pessoais detidos pela 180° Seguros sobre você. Caso
tenha criado um perfil, você poderá acessar esses dados visitando sua conta.

Direito de Retificação
Você tem o direito de solicitar a correção de seus dados pessoais se eles estiverem
incompletos, incorretos ou desatualizados.

Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação
Você tem o direito de requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de seus dados pessoais
caso eles estejam sendo tratados de forma desnecessária, excessiva ou em desconformidade
com a lei de proteção de dados.

Direito à Portabilidade de Dados
Você tem direito a portabilidade de dados, o que requer que forneçamos dados pessoais a
você ou outro fornecedor de serviço ou produto, mediante sua requisição expressa.

Direito de Eliminação
Você tem o direito de requerer a eliminação de seus dados pessoais tratados, caso sejam
processados a partir do seu consentimento.

Direito de Revogação do Consentimento
Você tem o direito de revogar o seu consentimento dado a nós a qualquer momento.

Direito à Informação
Você tem direito a obter informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais nós
compartilhamos os seus dados pessoais. Igualmente, você tem o direito a ser informado sobre
a possibilidade de não fornecer, quando pedido, o seu consentimento para determinado
processamento de seus dados pessoais e as consequências advindas desta recusa.

Direito de Oposição
Você terá o direito de opor-se ao processamento de seus dados pessoais realizado com
fundamento em uma das bases legais que não o seu consentimento, caso este tratamento
esteja sendo realizado em descumprimento ao disposto na lei de proteção de dados.

Direito de Revisar a Tomada de Decisão Automatizada
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Você tem o direito de solicitar a revisão das decisões baseadas exclusivamente na tomada de
decisões automatizadas, cujas decisões produzem efeitos legais ou significativos para você,
afetando os seus interesses.

Direito de Peticionar
Você tem o direito de peticionar em relação aos seus dados pessoais e ao nosso tratamento
perante a autoridade nacional de proteção de dados brasileira e aos órgãos de defesa do
consumidor.

Fale Conosco

Caso tenha quaisquer perguntas, gostaria de saber mais informações sobre nossas práticas de
tratamento de informações e privacidade, gostaria de discutir opções de exclusão ou retirada
de consentimento ou gostaria de fazer uma reclamação sobre uma violação da Lei ou desta
Política, entre em contato com o e-mail: meajude@180s.com.br.

Encarregado de Proteção de Dados: Franco Lamping
E-mail: dpo@180s.com.br

Alterações a esta Política

Nós poderemos atualizar esta Política periodicamente. Quando o fizermos, publicaremos a
versão atual neste site e revisaremos a data da versão localizada na parte inferior desta página.
Nós incentivamos você a revisar periodicamente esta Política para que esteja ciente de nossas
práticas de privacidade.

Data Versão Responsável Versão Aprovação Cargo

01.01.2022 Depto. Jurídico 1.0 Franco Lamping Diretor de
Tecnologia
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