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Objetivo 

 

Apresentar diretrizes aplicáveis para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis concernentes a pessoa natural, em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPD) e alterações. 

Esta Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade esclarece os direitos dos titulares 

dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, sejam estes: colaboradores, clientes, terceiros 

interessados ou fornecedores, bem como as obrigações da Agência de Fomento do Estado do 

Tocantins S/A, quanto ao tratamento dos referidos dados, na vigência do relacionamento dos 

destinatários desta política com esta Agência, assim como durante todo processo de guarda, 

conservação legal e eliminação. 

Sendo assim, a Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A compromete-se em 

cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mantendo medidas técnicas, administrativas e 

boas práticas de governança que garantam a proteção, o sigilo e o fiel cumprimento da finalidade 

do tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis de todos os seus titulares. 

Ressalta-se, que a presente política pode sofrer alterações, mas sempre com o escopo de 

proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural, sendo assim recomenda-se a sua consulta regular. 

 

Definições 

 

AGÊNCIA – Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A;  

Agentes de Tratamento – Controlador e Operador de dados pessoais;  

Anonimização – Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis, por meio do qual um dado 

perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a uma pessoa natural;  

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados - Órgão da administração pública responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional; 

Bloqueio – Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado 

pessoal ou do banco de dados;  

Consentimento – Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 
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Controlador – Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;  

Dado – É conteúdo quantificável, unidade básica de informação;  

Dado Anonimizado – Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerado a 

utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis quando de seu tratamento; 

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 vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural;  

Encarregado dos Dados – Pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar como canal de 

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD); 

Eliminação – Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independentemente do procedimento empregado;  

Operador – Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de 

dados pessoais em nome do Controlador;  

Titular – Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;  

Tratamento – Toda operação realizada com dados pessoais, tais como coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

Das Diretrizes e Princípios para o Tratamento de Dados 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, por meio deste documento, 

compromete-se a garantir a privacidade dos titulares dos dados, enquanto perdurar o 

relacionamento entre as partes, na hipótese de conservação legal e no processo de eliminação dos 

respectivos dados pessoais.  

Ressalta-se, que todo tratamento de dado pessoal realizado por esta Agência, consoante o 

Art. 6º da Lei 13.709/2018, observará a boa-fé e os seguintes princípios: 
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1. Finalidade e Adequação: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A trata 

dados pessoais apenas para finalidades legítimas previstas na Lei Geral de Proteção de 

dados Pessoais, especificamente para o cumprimento de obrigação legal, execução de 

contrato, exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, 

proteção do crédito, legítimo interesse e consentimento, este último nos casos em que 

não se enquadrar nenhuma das demais bases legais. 

2. Necessidade: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A coleta apenas os 

dados necessários para o tratamento previsto, e evita, sempre que possível, coleta e 

tratamento de dados sensíveis. 

3. Livre acesso e Transparência: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A 

garante, aos titulares, informações claras e precisas acerca do tratamento dos seus 

dados pessoais, bem como a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 

tratamento, para tal é necessário apenas o envio por escrito de solicitação ao nosso 

Encarregado de dados (DPO) no endereço/contato constante no final dessa política; 

4. Qualidade dos dados: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A garante, aos 

titulares, a exatidão, clareza, relevância e atualização dos seus dados, de acordo com a 

necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Ressalta-se, por 

oportuno, que é de responsabilidade do titular prezar pela veracidade e correção das 

informações concedidas; 

5. Segurança e Prevenção: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A preza pela 

utilização de medidas técnicas e administrativas com o intuito de proteger os dados 

pessoais dos titulares de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, prevenindo assim a ocorrência 

de danos causados em virtude do tratamento de dados; 

6. Não discriminação: A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A não realiza o 

tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; 

7. Responsabilização e prestação de contas: A Agência de Fomento do Estado do 

Tocantins S/A adota todas as medidas possíveis para garantir a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, bem como está disponível 

para comprovar tais ações, sempre buscando a transparência no tratamento de dados 

de todos os destinatários desta Política. 
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Do Compromisso dos Colaboradores da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A compromete-se em cumprir a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, mantendo medidas técnicas, administrativas e boas práticas de 

governança que garantam a proteção, o sigilo e o fiel cumprimento da finalidade do tratamento 

dos dados pessoais de todos os seus titulares. 

É dever de todo colaborador, ao tomar conhecimento de fatos que representem ameaças 

ou incidentes que possam envolver dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, relatar o fato 

imediatamente ao Encarregado de Dados (DPO) para verificação da extensão, natureza e 

eventuais prejuízos causados, bem como para a correlata adoção, pelo Controlador, de medidas 

legais satisfatórias ao caso concreto. 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, rotineiramente, por meio de todos os 

seus colaboradores, zelará pelo fiel cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. 

Isto posto, todos os colaboradores da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A têm 

o dever de cumprir esta política, instruções internas acerca do tema, além dos termos de 

confidencialidade aos quais estiverem vinculados. O descumprimento desta Política ou de outras 

normas internas pode resultar em medidas disciplinares e legais.  

Ademais, todas as empresas vinculadas contratualmente à Agência de Fomento do Estado 

do Tocantins S/A também estão obrigadas a cumprir todos os termos desta Política, sob pena de 

responsabilidade nos casos de descumprimento da mesma, bem como da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dos direitos dos Titulares 

 

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, bem como a 

garantia dos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos da 

Lei nº 13.709/2018. 

Por essa razão, o titular dos dados pessoais tem direito de obter da Agência de Fomento do 

Estado do Tocantins S/A, em relação aos dados tratados no âmbito de sua atuação, a qualquer 

momento e mediante requisição, consoante o art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: 

• Confirmação da existência de tratamento de seus dados: ao titular dos dados é 

facultado o direito de a qualquer momento que entender oportuno ou necessário 
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solicitar a confirmação da realização de operações de tratamento relativa a seus dados 

pessoais; 

• Acessos aos dados: o titular dos dados, sempre que entender necessário, pode solicitar 

acesso aos dados pessoais em tratamento pela Agência de Fomento do Estado do 

Tocantins S/A; 

• Solicitar correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: sempre que 

houver alguma alteração referente aos dados pessoais declarados junto a esta Agência, 

caberá ao titular dos dados comunicar para a da devida atualização, complementação 

ou correção; 

• Requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; 

• Solicitar portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados os 

segredos comercial e industrial; 

• Solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; 

• Solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 

realizou compartilhamento de dados; 

• Obter informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa, nos casos em que esta for a única base de tratamento; 

• Revogação do consentimento: Sempre que o tratamento de dados for realizado com 

base exclusivamente no consentimento do titular é garantido ao mesmo revogá-lo a 

qualquer tempo, cessando o tratamento de dados pessoais a partir daquele momento, 

excetuando-se, assim, os dados pessoais amparados em outra base legal de 

tratamento. 

 

Das Bases legais para o Tratamento de Dados 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A trata os dados de seus clientes, 

terceiros interessados nos processos de crédito, colaboradores e fornecedores sob o prisma dos 

princípios constantes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com fulcro na proteção dos 
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direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o do livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural.  

A Lei nº 13.709/2018 elenca em seu art. 7º as hipóteses legais para o tratamento de dados 

pessoais, vejamos: 

 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 
hipóteses: 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as 
disposições do Capítulo IV desta Lei; 
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais; 
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, 
esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais 
de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 
2019) 
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de 
terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou 
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 
(Grifo nosso) 

 

Nessa senda, o tratamento de dados realizado pela Agência de Fomento do Estado do 

Tocantins S/A, no tocante aos seus clientes e terceiros relacionados nos processos creditórios, 

ocorrerá, a pedido destes, nas ações preliminares ao estabelecimento da relação contratual, bem 

como na execução do respectivo contrato. Na mesma esteira, no que tange ao tratamento de 

dados pessoais dos colaboradores e fornecedores, também fundar-se-á na relação contratual 

legalmente estabelecida entre estes e esta Agência. 

Ademais, ressalta-se, que outras hipóteses legais para tais tratamentos de dados pessoais 

também são aplicáveis, como o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, o exercício regular 

de direitos em processo judicial e administrativo, para atender aos interesses legítimos desta 

Agência ou de terceiro e para proteção ao crédito, este último aplicável apenas ao tratamento de 

dados relacionados aos processos creditórios. 
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Do Tratamento de Dados 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A realiza o tratamento dos seguintes 

dados pessoais e de dados pessoais sensíveis com fulcro nas hipóteses legais da Lei nº 

13.709/2018: 

 

TITULAR BASE LEGAL/FINALIDADE DADOS PESSOAIS E DADOS SENSÍVEIS 

 
Clientes e proponentes ao 
financiamento e demais 
relacionados, tais como 

procuradores, 
administradores, avalistas 

etc. Assim como, os 
respectivos cônjuges, 

quando for o caso. 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX, X 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Naturalidade/Nacionalidade; Estado Civil; 
Profissão; Número e cópia de documento de 
identidade – RG, CNH, CPF, Certidão de 
Nascimento, Casamento, Divórcio, óbito, 
Conselhos Profissionais, etc.; Endereço; 
Número de telefone; Endereço eletrônico/E-
mail; Renda e Patrimônio; CTPS; 
Contracheque; Dados Bancários/Extrato 
bancário; Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física. Dados Pessoais Sensíveis: Foto 
pessoal e digital (Documento de 
identificação). Outros tipos de dados 
solicitados e autorizados na Ficha Cadastral, 
na Cédula de Crédito Bancário ou demais 
instrumentos adotados no relacionamento 
com a Agência de Fomento do Estado do 
Tocantins S/A. 

Colaboradores: Funcionários 
contratados (CLT) 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Nacionalidade/Naturalidade; Dados de 
documentos: Número e cópias de 
Documento de Identificação-RG, CPF, Título 
de Eleitor, Certidão de Casamento ou 
Nascimento, CTPS, Certidão de reservista (se 
homem); Endereço; Dados bancários (cópia 
do Cartão da Conta Corrente); Dados de 
Formação (comprovante de conclusão de 
curso) e cargo; Dados de dependentes: 
Certidão de Nascimento de menor 14 anos; 
Declaração de quitação eleitoral; Currículo; 
Atestado médico admissional. Dados 
Pessoais Sensíveis: Foto pessoal (3x4); 
Biometria digital. Outros tipos de dados 
necessários em decorrência da relação 
laboral/contratual do titular dos dados com 
a Agência de Fomento do Estado do 
Tocantins S/A. 
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Funcionários Cedidos de 
outros órgãos do Estado do 

Tocantins 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Nacionalidade/Naturalidade; Dados de 
documentos: Número e cópias de 
Documento de Identificação - RG, CPF, Título 
de Eleitor, Certidão de Casamento ou 
Nascimento; Endereço; Dados bancários 
(cópia do Cartão da Conta Corrente); Dados 
Pessoais Sensíveis: Foto pessoal (3x4) e 
digital (Documento de identificação). Outros 
tipos de dados necessários em decorrência 
da relação laboral do titular dos dados com a 
Agência de Fomento do Estado do Tocantins 
S/A. 

 
Estagiários 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Nacionalidade/Naturalidade; Dados de 
documentos: Número e cópias de 
Documento de Identificação - RG, CPF, Título 
de Eleitor, Certidão de Casamento ou 
Nascimento; Endereço. Dados Pessoais 
Sensíveis: Foto pessoal (3x4) e digital 
(Documento de identificação). Outros tipos 
de dados necessários em decorrência da 
relação contratual do titular dos dados com 
a Agência de Fomento do Estado do 
Tocantins S/A. 

 
Diretores 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Nacionalidade/Naturalidade; Estado Civil; 
Dados de documentos: Número e cópias de 
Documento de Identificação - RG, CPF, Título 
de Eleitor, Certidão de Casamento ou 
Nascimento, CTPS, Certidão de reservista (se 
homem); Endereço; Dados bancários (cópia 
do Cartão da Conta Corrente); Dados de 
Formação (comprovante de conclusão de 
curso) e cargo; Dados de dependentes: 
Certidão de Nascimento de menor 14 anos; 
Declaração de quitação eleitoral; Currículo; 
Atestado médico admissional. Dados 
Pessoais Sensíveis: Foto pessoal e digital 
(Documento de identificação). Outros tipos 
de dados necessários em decorrência da 
relação laboral/contratual do titular dos 
dados com a Agência de Fomento do Estado 
do Tocantins S/A. 

 
Conselheiros 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

Dados Pessoais: Nome completo; Filiação: 
Pai/Mãe; Data de nascimento; 
Nacionalidade/Naturalidade; Estado Civil; 
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 Formação; Dados de documentos: Número e 
cópias de Documento de Identificação - RG, 
CPF; Endereço. Dados Pessoais Sensíveis: 
Foto pessoal e digital (Documento de 
identificação). Outros tipos de dados 
necessários em decorrência da relação do 
titular dos dados com a Agência de Fomento 
do Estado do Tocantins S/A. 

 
Fornecedores 

Art.7º, inciso II, V, VI, IX 

da Lei nº 13.709/2018. 

 

Dados Pessoais: Nome completo; Dados de 
documentos: Número e cópias de 
Documento de Identificação (RG ou CNH) e 
CPF; Endereço. Dados Pessoais Sensíveis: 
Foto pessoal e digital (Documento de 
identificação). Outros tipos de dados 
solicitados em razão de Contrato de 
prestação de serviços ou aquisição de bens 
do titular dos dados com a Agência de 
Fomento do Estado do Tocantins S/A. 

 

Nessa senda, a coleta de dados pessoais realizada pela Agência de Fomento do Estado do 

Tocantins S/A efetiva-se nas seguintes situações: 

• Fornecidos pelo titular através do preenchimento de formulários, sistemas e/ou 

apresentação de documentos, por meio físico ou digital, quando do estabelecimento da 

proposta de crédito; 

• Obtidos de prestadores de serviço de proteção ao crédito ou de bases públicas; 

• Fornecidos por funcionários, diretores, conselheiros e estagiários em razão da relação 

contratual destes com esta Agência; 

• Entregues pelos fornecedores em decorrência de relação contratual. 

• De modo automático por meio de cookies, os quais são arquivos salvos em seu 

computador, tablet ou telefone quando do acesso ao site desta Agência, com o propósito 

de monitorar a experiência de navegação do titular dos dados. Cumpre esclarecer que tais 

cookies podem ser relacionados a conta, ao login, a formulários e de terceiros. 

 

Do compartilhamento de Dados 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A realiza o compartilhamento de dados 

pessoais de clientes e demais relacionados no processo de crédito, exclusivamente para execução 

da respectiva Cédula de Crédito Bancário, para o devido cumprimento de obrigações impostas por 
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lei, por legítimo interesse, para proteção do crédito e para o exercício regular de direitos em 

processos judiciais ou administrativos. Ademais, no tocante aos colaboradores e fornecedores, 

para a execução de contrato, cumprimento de obrigação legal advinda da relação contratual 

estabelecida, bem como para o exercício regular de direitos em processos judiciais ou 

administrativos. 

Nesse diapasão, segue lista dos órgãos ou entidades com as quais esta Agência realiza o 

compartilhamento de dados, legalmente embasado, conforme demonstrado: 

• Outras instituições financeiras para repasse de recursos financeiros em operações de 

crédito, seja de clientes, fornecedores ou de colaboradores; 

• Detran-TO e Cartório de Registro de Imóveis para registro de garantia de operações de 

crédito, em caso de alienação fiduciária; bem como Cartório de Protesto para o devido 

protesto quando for o caso; 

• CDL – Câmara Lojista de Palmas: Entidades de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC); 

• SNG – Sistema Nacional de Gravames: Para gestão de gravames de bens móveis dados 

em garantia real nos processos de concessão de crédito; 

• B3 – Cetip: Para inserção de gravame em bem móvel objeto de garantia real no 

processo de concessão de crédito; 

• Operador de Dados: terceiro contratado para o processamento de dados (Sistema de 

Gerenciamento de Crédito), em nome da Agência de Fomento do Estado do Tocantins 

S/A; 

• Poder judiciário e órgãos correlatos para o exercício regular de direitos; 

• Auditoria externa e órgãos de fiscalização e controle, quando assim exigido para 

cumprimento de obrigação legal; 

• Banco Central do Brasil; 

• Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins; 

• Ministério do Turismo; 

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 

• Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; 

• Instituições públicas para cumprimento de obrigações trabalhistas: E-social, site da 

Caixa Econômica Federal, Conectividade social, SEFIP (Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e Receita Federal. No 
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tocante aos funcionários cedidos de outros órgãos, com o respectivo órgão de lotação, 

Casa Civil do Estado do Tocantins e Diário Oficial do Estado do Tocantins. No caso de 

estagiários, com o Agente de Integração; 

• Compras Net (Pregão Eletrônico); 

• SICAP - Sistema do Tribunal de Contas. 

Ressalta-se, por fim, que em atenção a Lei nº 12.527/2011, Lei nº 13.303/2016, 

Regulamento de Licitações e Contratos da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, a 

Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A publica em seu site e no Diário Oficial do Estado 

do Tocantins alguns dados pessoais oriundos de processos licitatórios, de dispensa de licitação, 

assim como de colaboradores (Portal da Transparência). 

 

Do término do Tratamento de Dados 

 

A Lei nº 13.709/2018 prevê as hipóteses de ocorrência do término do tratamento de dados 

pessoais, vejamos: 

 

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: 
I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser 
necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; 
II - fim do período de tratamento; 
III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do 
consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse 
público; ou 
IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei. 
(Grifo nosso) 

 

Assim, via de regra, ocorrerá o término do tratamento de dados pessoais realizados pela 

Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, quando da verificação de que a finalidade foi 

alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes para tal ou mesmo pelo 

fim do período de tratamento propriamente dito. 

Por outro lado, poderá haver o término do tratamento de dados ante a determinação da 

ANPD em caso de violação do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Entretanto, no 

tocante a faculdade concedida ao titular dos dados quanto a revogação do consentimento, esta 

premissa não se aplica ao tratamento de dados realizado por esta Agência, tendo em vista o 

respaldo em outras bases legais que impossibilitam o término neste caso. 
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Ademais, a Lei nº 13.709/2018 estabelece a obrigatoriedade de eliminação dos dados 

pessoais após o término do tratamento, ressalvando a possibilidade de conservação para casos 

especiais, vejamos: 

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito 
e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes 
finalidades: 
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 
dados pessoais; 
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados 
dispostos nesta Lei; ou 
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 
anonimizados os dados. 
(Grifo nosso) 

 

Diante desse cenário normativo, a Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A 

instituiu a Política de Descarte de dados e de documentos, a qual traz em seu corpo normativo os 

prazos a serem observados para a conservação legal, anonimização ou eliminação dos dados 

pessoais que alcançaram o fim do período de tratamento. 

 

Das Medidas de Segurança no Tratamento de Dados 

 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A mantém todos os dados pessoais sob 

tratamento, inclusive nos meios digitais, seguros e protegidos contra usos não autorizados ou 

ilegais, perda, destruição ou danificação, tal segurança é conferida por meio de medidas técnicas e 

administrativas, como: 

• Acesso restrito ao sistema onde os dados são tratados/armazenados; 

• Armazenamento de documentos analógicos em arquivo próprio, sendo este 

manipulado apenas por pessoas autorizadas; 

• Os dados coletados digitalmente são armazenados em nossos servidores físicos ou nas 

nuvens do nosso operador do Sistema de Gerenciamento de Crédito, e possuem as 

proteções de segurança cibernética previstas na Resolução/Fomento nº 216/2020 – 

Política de Segurança Cibernética; 

• Todos os dados digitais possuem cópia de segurança armazenados em local seguro, 

com acesso restrito; 
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• A rede interna é organizada por diretórios de acesso restrito apenas aos empregados 

previamente autorizados; 

• A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A possui uma estrutura de proteção 

de dados robusta, utilizando soluções de segurança como firewall, antivírus, 

antimalware, detecção de intrusos, dentre outros, tanto nos servidores quanto nas 

estações de trabalho da rede da Agência; 

• A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A possui plano de resposta a 

incidentes de segurança da informação, conforme previsto na Resolução/Fomento nº 

171/2018 – Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios; 

• Comprometimento dos colaboradores que têm acesso ou realizam o tratamento de 

dados, através de termo de compromisso e manutenção do sigilo, e rastreabilidade de 

localização/responsabilidade pelos documentos. 

 

Do Encarregado – Contato 

 

Todas as solicitações dos titulares de dados pessoais no exercício de seus direitos 

constantes desta Política e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deverão ser enviadas 

diretamente para o Encarregado de dados, nos seguintes endereços: 

• Endereço: 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04, Plano Diretor Sul, CEP: 

77.015-032; ou 

• E-mail: encarregadodedados@fomento.to.gov.br 

 


