
CONSENTIMENTO – ABERTURA DE CONTAS E LGPD 

 

Nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, neste ato o Cliente manifesta seu consentimento 

livre, informado e inequívoco, para que a Passfolio e a RB Investimentos utilizem os seus Dados Pessoais 

(“Dados”), para as seguintes finalidades: 

 
(i) Cadastro para fins de abertura de conta do Cliente na Passfolio (https://www.passfolio.us), de 

acordo com os termos e condições do Contrato celebrado pelo Cliente;  

 

(ii) Pré-cadastro para fins de abertura de conta do Cliente na RB Investimentos 

(http://www.rbinvestimentos.com.br/), para cumprimento de obrigação regulatória, de 

acordo com os termos e condições do Contrato celebrado pelo Cliente; e 

 

(iii) O compartilhamento de Dados entre a Passfolio e a Rb Investimentos será realizado 

exclusivamente para o cumprimento do contrato e de requisitos legais e regulamentares, tal 

como a verificação do perfil do cliente (KYC) e adequação dos produtos (suitability).  

  

O cliente manifesta, ainda, conhecimento acerca da utilização de seus Dados para a adequada prestação  

dos Serviços objetos deste Contrato e o cumprimento de obrigações legais e regulatórias, sejam estas 

brasileiras ou estrangeiras.  

 

Caso sejam necessárias mais informações ou documentos do Cliente para complementar o cadastro e/ou 

atender aos requisitos legais ou regulamentares, estas serão solicitadas por meio da Plataforma Passfolio.   

 

A Passfolio e/ou a RB Investimentos poderão compartilhar os Dados em parte ou sua totalidade com 

entidades governamentais e administrativas, sempre que receberem uma ordem que decorra de 

obrigação legal e/ou seja necessário para cumprimento deste contrato e/ou dos interesses do Cliente, da 

Passfolio e/ou da RB Investimentos em eventuais demandas judiciais, arbitrais ou administrativas. 

 

O processamento (ou tratamento) dos Dados ora consentidos somente ocorrerá pelas razões previamente 

comunicadas, de acordo com as finalidades acima. Sobrevindo a necessidade de utilização dos Dados por 

outras razoes, o Cliente será devidamente comunicado e medidas adicionais de proteção de dados serão 

implementadas segundo as exigências da lei. 

 

O Cliente poderá solicitar, a qualquer momento, nos termos da lei, que a Passfolio e/ou a RB Investimento 

informem quais Dados foram coletados e que lhe digam respeito, bem como sua retificação ou eliminação, 

conforme o caso. Para tanto, poderá realizar tais comunicações por meio do e-mail [lgpd@rbcapital.com] 

(se para a RB Investimentos) ou [suporte@passfolio.us] (se para a Passfolio). 

 

A retificação ou exclusão dos Dados está condicionada a dispensabilidade destes para o cumprimento de 

obrigações legais e regulatórias. 

 

https://www.passfolio.us/
http://www.rbinvestimentos.com.br/
mailto:support@passfolio.us


Os Dados serão armazenados pelo prazo razoável necessário ao atendimento das finalidades para as quais 

eles foram coletados, salvo os casos nos quais os Dados sejam necessários para o cumprimento de 

obrigações legais, regulatórias ou contratuais. 

 

A Passfolio e a RB Investimentos reconhecem e levam a sério a responsabilidade de proteger os Dados e 

utilizam de uma variedade de tecnologias de segurança e de procedimentos organizacionais para ajudar a 

proteger os Dados. 

 

Em qualquer caso de violação dos Dados, tomaremos as medidas adequadas nos termos da lei e, se tal 

fato for suscetível de implicar em elevado risco para os direitos e liberdades do titular, tal fato lhe será 

comunicado, nos termos e condições previstas em lei. 

 

A política de privacidade poderá ser atualizada pela Passfolio e/ou pela RB Investimentos periodicamente, 

de acordo com o necessário para refletir as suas práticas de privacidade e proteção de dados, bem como 

eventuais atualizações regulatórias, sendo referidas adaptações devidamente informadas ao Cliente 

quando de sua ocorrência. 

 

Reforçamos que o Cliente é inteiramente responsável pelo sigilo de suas informações e dos Dados, sendo 

vedado o compartilhamento de seu login, senhas ou qualquer tipo de credencial de acesso ou autenticação 

junto à Passfolio e/ou RB Investimentos. 

 

*** 


