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AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA FORNECEDORES  

DO BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. 

 

I – DEFINIÇÕES. As definições indicadas abaixo estão baseadas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”): 

 

LGPD Lei que dispõe sobre o tratamento de Dados Pessoais, inclusive 

nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

CONTROLADOR O Banco Mizuho do Brasil S.A. (“BMB”) é qualificado como 

“CONTROLADOR”, ou seja, a ele competem as decisões referentes 

ao tratamento de Dados Pessoais dos representantes legais de 

seus Fornecedores, aos quais tem acesso. 

FORNECEDOR Pessoa física ou jurídica que fornece produtos ou presta serviços 

ao BMB. 

TITULAR DE DADOS 

PESSOAIS 

Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são 

objeto de tratamento pelo BMB. 

DADO PESSOAL Informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável. 

DADO PESSOAL SENSÍVEL 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.  

TRATAMENTO Toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se 

referem 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. 

 



 

  

2 l 4 
 

 

II – OBJETIVO. O BMB emprega todos os esforços para assegurar que, no curso de suas 

atividades, os Dados Pessoais sejam adequadamente utilizados e protegidos e que as leis e 

regulamentos locais aplicáveis, incluindo a LGPD, assim como as normas internas, sejam 

rigorosamente observados. Este Aviso de Proteção de Dados Pessoais (“Aviso”) tem por objetivo 

informar aos Fornecedores como o BMB trata os Dados Pessoais obtidos dos Fornecedores no 

curso da prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

III – DADOS PESSOAIS TRATADOS PELO BMB. O BMB realiza o tratamento de Dados Pessoais 

que sejam necessários para a condução de suas operações e relacionamentos comerciais com 

seus Fornecedores. Nesse sentido, em função das leis e regulamentações aplicáveis às 

atividades bancárias, o BMB realiza o tratamento de Dados Pessoais na medida em que são 

requeridos pelas referidas leis e regulamentações a que está sujeito. Estes dados são, 

predominantemente, de pessoas naturais relacionadas a pessoas jurídicas, como por exemplo, 

sócios, beneficiários finais, administradores, representantes, procuradores, emissores de ordem 

e/ou operadores, em conjunto tratados como “Representantes”. 

O BMB realiza o tratamento das seguintes categorias de Dados Pessoais: 

• Informações cadastrais, como nome completo, número do documento de identidade 

ou de identificação do contribuinte e qualquer outro documento de identificação, foto, 

data de nascimento, gênero, naturalidade, nacionalidade, endereço, profissão, cargo, 

estado civil, dados pessoais de familiares como nome do cônjuge, cartão de assinaturas, 

nomeação de mandato, PEP (pessoa exposta politicamente);  

• Informações de contato, como endereço comercial ou residencial, endereço de e-mail, 

número de telefone; 

• Informações econômicas, financeiras, transacionais e fiscais, como, situação de 

regularidade fiscal, participações societárias; 

• Informações complementares, como documentos relacionados à conformidade/ 

compliance, quaisquer registros de interação entre Fornecedores e o BMB; e 

• Dados Pessoais Sensíveis, o BMB não faz tratamento de Dados Pessoais Sensíveis de 

Fornecedores. 
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IV - FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. O BMB realiza o tratamento de Dados 

Pessoais com a finalidade de identificação, verificação e qualificação dos representantes legais, 

sócios e/ou prepostos de qualquer natureza de seus Fornecedores. 

 

V – BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. O BMB realiza o tratamento de 

Dados Pessoais nas seguintes hipóteses, denominadas bases legais pela LGPD: 

• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (“Conheça seu Fornecedor”); 

• Execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a um contrato; 

• Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

• Fornecimento de consentimento pelo titular. 

 

VI – COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS. O BMB reafirma que são compartilhados 

apenas os Dados Pessoais estritamente necessários ao cumprimento de finalidade legítima 

pretendida, nos termos da base legal aplicável, conforme indicado a seguir: 

• BMB e Mizuho Group: o BMB poderá compartilhar Dados Pessoais com outras 

entidades do mesmo grupo econômico com o objetivo de conduzir atividades 

específicas inerentes ao negócio, gerenciamento de riscos, controles internos e 

auditoria, sendo que este compartilhamento poderá ocorrer inclusive com entidades 

localizadas no exterior; 

• Outros Fornecedores: que prestam serviços necessários ao desenvolvimento das 

atividades do BMB, como por exemplo serviços de auditoria, tecnologia da informação, 

diligências de conformidade/compliance, gestão e armazenamento de documentos; 

• Autoridades: supervisoras, administrativas, fiscais, financeiras, judiciais, locais ou 

estrangeiras, nos limites de suas atribuições. 

 

VII – TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS. O BMB poderá, em determinadas 

circunstâncias, transferir Dados Pessoais a outros países, observando as hipóteses previstas na 

LGPD e legislação aplicável, como por exemplo caso seja necessário compartilhar Dados Pessoais 

com outras entidades do mesmo grupo econômico.  

 

VIII – PRAZO. O BMB tratará os Dados Pessoais pelo período necessário para o cumprimento de 

obrigações legais, regulatórias e contratuais, desenvolvimento de suas atividades, exercício 

regular de direitos, controles internos e gerenciamento de riscos, nos termos da 

regulamentação vigente. 
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IX – SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO. O BMB adota as medidas técnicas e organizacionais de 

segurança da informação compatíveis com o nível de risco avaliado, de forma a garantir a 

proteção dos Dados Pessoais contra incidentes como uso indevido, perda, alteração e todas as 

outras formas ilegais de processamento.  

 

X – DIREITOS DO TITULAR. O titular poderá exercer todo e qualquer direito assegurado pela 

LGPD, tais como: (a) requisitar a confirmação da existência do tratamento; (b) requisitar o acesso 

aos Dados Pessoais; (c) requisitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(d) requisitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados desnecessários excessivos 

ou tratados em desconformidade com a LGPD; (e) requisitar a portabilidade dos dados a outro 

fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, observados o segredo 

industrial e comercial; (f) requisitar a eliminação dos dados pessoais tratados com seu 

consentimento, ressalvadas as hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

Controlador, bem como transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 

tratamento de dados dispostos na LGPD; (g) requisitar informações acerca das entidades 

públicas e privadas para as quais houve compartilhamento dos dados; (h) requisitar informações 

acerca da possibilidade de não fornecimento do consentimento sobre as consequências da 

negativa; (i) revogar o consentimento.  

 

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS. A solicitação de informações adicionais sobre o tratamento de Dados 

Pessoais feito pelo BMB pode ser enviada através do preenchimento do formulário disponível 

no site: https://www.mizuhogroup.com/americas/brazil/data-protection. 


