POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A BGI TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.009.727/0001-03, com sede na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, na Rua Adolfo Pinto,
nº 406, Centro, CEP nº 14700-345 é uma empresa que desenvolve e presta serviços especializados
de prevenção à fraudes,

através da sua plataforma Creddefense, composta dos sistemas

Creddefense, Facematch, M-Defense, utilizando biometria facial e serviços adicionais de OCR (Optical
Character Recognition - transformação de imagens em dados) e coleta de dados de geolocalização.
Nossa missão é prevenir fraudes com uso de tecnologia e garantir sua segurança quando você
realizar um cadastro em um de nossos clientes, identificando e autenticando sua identidade no
acesso a esses serviços.
Esta é a nossa Política de Privacidade, feita para mostrar a você como são utilizados seus dados
pessoais para autenticar sua identidade e tornar seus negócios e contratações de serviços mais
seguros.
É importante que você leia esta Política de Privacidade e se tiver dúvidas, entre em contato
conosco por meio do e-mail: dpo@creddefense.com.

SE VOCÊ É UM PESSOA FÍSICA QUE QUER SE VOCÊ É UM PESSOA FÍSICA QUE É
REALIZAR UMA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS USUÁRIO, COLABORADOR, FUNCIONÁRIO
E/OU PRODUTOS DE NOSSOS CLIENTES
OU TERCEIRIZADO DE UM ALGUM CLIENTE
QUE UTILIZA A PLATAFORMA CREDDEFENSE
1. Que dados pessoais utilizamos?
• Biometria facial (imagem)
• CPF, RG, RNE
• Data de Nascimento
• Passaporte

1. Que dados pessoais utilizamos?
• Login
• Senha
• Nome completo
• CPF

2. Por que usamos seus dados pessoais?
A Plataforma CredDefense com os seus
serviços permite a autenticação de sua identidade
A empresa que utiliza um dos Sistemas da
por meio da comparação de sua biometria facial. Plataforma
Creddefense
concedeu
autorização para que você acesse o sistema
A biometria facial é a padrão métrico de contratado.
diversos pontos em nossa face. Cada um de nós é
único, e as nossas medidas faciais também são,
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por isso, é possível utilizar a tecnologia de
mensuração da biometria facial e seus dados de
documentos (CPF - Cadastro de Pessoa Física; RG
– Registro Geral de identidade; RNE - Registro
Nacional de Estrangeiros; Data de Nascimento)
para identificar e autenticar um acesso. Ou seja,
garantir que é mesmo você que está realizando
um negócio ou contratando um serviço.

Precisamos dos seus Dados Pessoais para
que você possa acessar os sistemas da
Plataforma CredDefense.
Estes sistemas possuem regras de
segurança da informação e trilhas de auditoria
e para tanto precisamos garantir que os
usuários estão devidamente registrados e
autenticados no sistema.

Além disso, coletamos os seguintes dados para
prestamos os serviços adicionais de OCR e 3. Como utilizamos seus dados pessoais?
geolocalização:
Seus dados são utilizados para
autorizarmos
o acesso ao Sistema.
• Número de IP
• Dado de Geolocalização
A BGI armazenará seus dados pessoais
Estes serviços são complementares aos pelo período de vigência do contrato de
serviços da Plataforma Creddefense e tem por prestação de serviços com a empresa que
objetivo tornar a autenticação ainda mais eficiente você representa, ou até que a empresa
determine a sua exclusão do cadastro de
e acurada.
usuários autorizados no sistema ou ainda se
você solicitar a exclusão destes dados.
2. Por que usamos seus dados pessoais?
A Plataforma CredDefense e os serviços
adicionais são utilizados por empresas (tais como
bancos, financeiras, varejistas, locadoras de
automóveis etc.) que precisam verificar sua
identidade e autenticá-la quando você acessa
seus serviços.
Dessa forma, conseguimos garantir com maior
precisão que terceiros não autorizados, como
fraudadores, não utilizem seus dados de forma
indevida.

4. Com quem compartilhamos seus dados
pessoais?
• A empresa que você representa ao
acessar o sistema: para fornecer
relatórios e eventuais auditorias.
• Nossos parceiros de tecnologia: para
armazenar os seus dados com
segurança.

Para isso, a CredDefense utiliza seus dados
pessoais cadastrados nas consultas feitas pelas
empresas clientes e compara com a sua base de
dados para confirmar que é você mesmo que está
realizando o cadastro.
3. Como usamos seus dados pessoais?
Você realiza o cadastro ou utiliza os serviços de
uma empresa (que é nossa cliente).
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Ao realizar o cadastro com ela, para a execução
desse contrato de prestação de serviço, ela
certamente lhe avisou que seus dados serão
autenticados por nós e armazenados na nossa
base para autenticação da sua identidade e
prevenir fraudes que terceiros possam querer
praticar com seus dados.
A empresa envia seus dados de imagem, CPF,
RG, RNE ou Passaporte e Data de Nascimento para
o nosso banco de dados.
Quando você for realizar um cadastro ou
acessar o serviço, ele compara seus dados com os
existentes no banco de dados e consegue apontar
se é mesmo você que está realizando o cadastro
ou tentando acesso ao serviço.
Em caso de divergência, a Plataforma alerta a
empresa para que ela possa verificar com mais
detalhes a situação e garantir mais segurança a
todos.
A BGI armazenará seus dados pessoais pelo
período de 10 (dez) anos, a partir da data de
inserção do dado no banco de dados da BGI, ou até
que a finalidade do tratamento tenha sido
alcançada, ou de que os dados deixarem de ser
necessários ou pertinentes ao alcance de sua
finalidade, qual seja, garantia da prevenção à
fraudes, em conformidade com o art. 15, I da
LGPD.
4. Com quem compartilhamos seus dados
pessoais?
• Nossos clientes (empresas que presta
serviços a você): para prestar o serviço de
identificação e autenticação de identidade
para a prevenção à fraude.
• Nossos parceiros de tecnologia: para
auxiliar na tecnologia utilizada para análise
de biometria facial e armazenar os seus
dados com segurança.
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É importante que você saiba que:
• Não utilizamos seus dados para outras finalidades além das descritas acima.
• Não comercializamos seus dados.
• Apenas compartilhamos dados pessoais com clientes e parceiros que temos por contrato a
adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas para a proteção de
seus dados pessoais.
• Não coletamos ou guardamos intencionalmente informações pessoais de menores de 18
anos de idade em nossa Base de Dados. Se você tem menos de 18 anos, não nos forneça
nenhuma informação pessoal.
• Nós incentivamos pais e tutores legais a instruírem seus filhos a nunca fornecerem
informações pessoais sem a devida permissão. Se você tiver algum motivo para crer que um
menor de 18 anos de idade forneceu suas informações pessoais a nós, entre em contato
conosco para tratar da remoção destas informações.
Seus dados, nossa responsabilidade
Levamos seus dados pessoais muito a sério. Por isso, garantimos que nossa tecnologia está em
conformidade com a legislação brasileira de proteção de dados, especialmente a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13. 709/2018).
O que isso significa?
Significa que:
• Utilizamos seus dados exclusivamente para as finalidades descritas nesta política.
• Utilizamos apenas os dados necessários e adequados para essa finalidade.
• Abrimos um canal de comunicação direto com você, para que você tenha pleno acesso aos
seus dados pessoais.
• Fortalecemos nossa relação de transparência sobre como tratamos seus dados pessoais.
• Adotamos todas as medidas técnicas e administrativas para proteger seus dados pessoais
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
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• Seus dados não serão utilizados para fins discriminatórios.
• Cumprimos com todas as nossas responsabilidades legais como controladores de dados
pessoais e prestamos contas das atividades de tratamento de dados à todas as autoridades.

Seus direitos
Você possui uma série de direitos sobre os seus dados pessoais, de acordo com a legislação
brasileira sobre proteção de dados pessoais:
▪ Confirmação e Acesso aos Dados Pessoais: permite que você saiba quais dados pessoais
seus são coletados e o que fazemos com eles. Você pode nos pedir um resumo desta
informação ou um relatório mais detalhado;
▪ Direito de portabilidade de Dados Pessoais: após este direito ser regulado pela Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, você poderá nos solicitar o fornecimento de seus dados
pessoais em formato estruturado e interoperável, respeitados os nossos segredos comercial
e industrial para outras empresas;
▪ Direito de exclusão de dados pessoais tratados com o seu consentimento: permite que
você solicite a exclusão de seus dados pessoais se o tratamento tiver como base legal o seu
consentimento;
▪ Direito de informação sobre o compartilhamento de Dados Pessoais: permite que você
possa solicitar a informação das entidades públicas e privadas com as quais houve o uso
compartilhado de seus dados pessoais;
▪ Direito de revogar o consentimento a qualquer momento e o direito de não o fornecer:
permite que você revogue o seu consentimento a qualquer momento, o que não afetará a
legalidade de qualquer tratamento realizado antes disso;
▪ Direito de corrigir seus dados incompletos, inexatos ou desatualizados: permite que você
nos solicite a correção ou atualização dos seus dados;
▪ Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na LGPD: permite que você solicite que, a
partir da confirmação de existência de dados excessivos, estes sejam anonimizados, ou seja,
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não seja possível que o dado te identifique, ou solicite que o tratamento seja suspenso ou
que os dados excessivos sejam eliminados;
▪ Direito de petição: permite que você apresente uma solicitação em relação aos seus dados
pessoais para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
▪ Direito de Oposição: permite que, se o tratamento dos seus Dados Pessoais for realizado a
partir do seu consentimento, que você se oponha aquele tratamento se ele não estiver em
conformidade com a LGPD;
▪ Direito a cópia eletrônica dos dados: permite que você solicite cópia integral e eletrônica

de todos os seus dados pessoais que foram tratados a partir do seu consentimento ou para
a execução de um contrato que você tenha com a BGI, garantidos os segredos comercial e
de negócio;
Para realizar qualquer uma dessas solicitações ou tirar qualquer dúvida sobre seus dados
pessoais, entre em contato conosco pelo e-mail dpo@creddefense.com.br
Última versão e alterações
Esta é a última versão desta Política de Privacidade e foi atualizada em 07/06/2021. Você sempre
será notificado se houver qualquer alteração e sempre encontrará nossa Política de Privacidade
atualizada no site www.creddefense.com.br.
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