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Aviso de Privacidade 

 

Este é o aviso externo de privacidade da MZK Asset Management Ltda. e demais 

pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. Ao mencionarmos os termos “MZK”, 

“nós” e “nosso” nesse aviso, referimo-nos a empresa do nosso grupo responsável pelo 

tratamento de dados.  

A MZK respeita sua privacidade  e está comprometida a proteger seus dados pessoais. 

Este aviso de privacidade explica como a MZK coleta, utiliza e compartilha os seus 

dados pessoais, informando como poderão ser exercidos os seus direitos, conforme 

disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

(“Lei no 13.709/2018” e “LGPD”). 

Apresentamos também outras informações importantes a respeito da forma de 

tratamento destes dados pessoais. Em caso de dúvidas, disponibilizamos o canal de 

contato ao final deste documento. 
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1. Resumo do Aviso de Privacidade 

Para auxiliá-lo a encontrar mais facilmente as informações que busca, disponibilizamos 

introdutoriamente um breve resumo: 

1. Tratamento de Dados 

 

MZK Asset Management Ltda. e demais pessoas 
jurídicas do mesmo grupo econômico (“MZK”) 

Endereço:Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 
no 50, conj. 131, Itaim Bibi, CEP 04543-000, São 
Paulo, SP. 
 
 

2. Definições 
As definições dos termos utilizados neste documento 
estão disponíveis no item “2. Definições”. 

3. Informações Coletadas 

Dados fornecidos diretamente por você, por meio do 
preenchimento de formulários e/ou do contrato de 
prestação de serviços e/ou outros instrumentos. 
Inclui dados de identificação e de contato, de 
qualificação, dados financeiros, de despositivos 
eletrônicos e dados sensíveis. 

4. Utilização de Dados 

 
Utilizamos os seus dados pessoais para atender a 
finalidades específicas, por exemplo, cumprir com 
obrigações legais e regulatórias, evitar fraudes e 
zelar pela sua segurança, permitir a execução do 
contrato que firmamos com você, permitir o 
exercício regular dos nossos direitos, e viabilizar 
atividades necessárias para nossa operação. 
 

5. Coleta de Informações 

Coletamos suas informações por meio de uma das 
seguintes formas: informações coletadas diretamente 
por você, informações obtidas de terceiros, 
informações coletadas automaticamente, e/ou 
informações disponíveis publicamente. 
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6. Tempo de Manutenção de 
suas Informações 
 

 
Os seus dados são mantidos somente caso  
tenhamos uma base legal válida para realizar o 
tratamento ou cumprir prazos estabelecidos nas 
legislações apllicáveis ou para resguardar nossos 
direitos. 
 

7. Compartilhamento de 
seus Dados 

Podemos compartilhar os seus dados pessoais com 
empresas do grupo econômico ou terceiros. Nestas 
situações, isso acontecerá para cumprir alguma 
finalidade específica, sempre observando as razões 
iniciais da coleta das informações compartilhadas. 

8. Manutenção e 
Atualização de seus Dados 

É seu dever atualizar os dados pessoais sempre que 
houver alguma alteração de suas informações. 
Alternativamente, você pode nos comunicar para que 
façamos as mudanças necessárias. 

9. Exercício dos seus 
Direitos 

Confirmação da existência de tratamento, acesso, 
correção, dentre outros.  

Seus direitos como titular dos dados podem ser 
exercidos através do e-mail 
administrativo@mzk.com.br . 

10. Proteção de seus 
Dados Pessoais 

Adotamos políticas e medidas internas de segurança 
da informação que, à luz da legislação aplicável, são 
adequadas para manter seus dados pessoais 
seguros e protegidos de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer outra 
forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

11. Atualização deste Aviso 
de Privacidade 

Este aviso foi elaborado conforme a LGPD, e faz 
parte de um conjunto de políticas e procedimentos 
aplicáveis por nós. Este aviso poderá ser atualizado 
a qualquer momento para se manter em 
conformidade com os entendimentos das autoridades 
e/ou acompanhar desenvolvimentos tecnológicos. 

mailto:administrativo@mzk.com.br
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12. Contato e Dúvidas 
Em caso de dúvida, sugestão ou solicitação, você 
pode encaminhar um e-mail para 
administrativo@mzk.com.br . 

13. Legislação 

Este aviso foi elaborado em conformidade com a Lei 
no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados), sem prejuízo da observância 
das demais legislações aplicáveis para a atividade 
desempenhada pela MZK. 

Data da última atualização 09/2020 

 

2. Definições 

Caso tenha alguma dúvida sobre os termos utilizados neste aviso, sugerimos consultar 

as definições abaixo: 

• Colaboradores: Todos os sócios, diretores, funcionários e estagiários da MZK; 

 

• Consentimento: Manifestação livre, informada e inequívoca do titular que 

autoriza o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade específica; 

 

• Dado Pessoal: Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou 

indiretamente, identificada ou identificável; 

 

• Dado Pessoal Sensível: Categoria especial de dados pessoais referentes a 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato 

ou a organização de carácter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde 

ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos relativos à pessoa natural; 

 

• Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais: pessoa indicada por nós 

para ser o responsável pelo tratamento de dados pessoais dentro da MZK. É ele 

que ficará responsável por receber suas solicitações e respondê-las; 

mailto:administrativo@mzk.com.br
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• Finalidade: Motivo pelo qual o dado pessoal será usado, ou objetivo que se 

pretende atingir com o tratamento dos dados, desde que legítimo, específico e 

previamente informado ao titular; 

 

• Titular: Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, tais como 

contratados e você; e 

 

• Tratamento: Toda operação realizada com dados pessoais dentro de seu ciclo 

de vida, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

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

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

3. Informações Coletadas 

Por meio do preenchimento de formulários, contrato de prestação de serviços e/ou 

outros instrumentos, os dados descritos a seguir compõem todas as informações 

coletadas de você: 

• Dados de Identificação: nome, sobrenome, sexo, data de nascimento, estado 

civil, CNH, CPF, RG, filiação e cônjuge; 

• Dados de Contato: endereço residencial, CEP, cidade, telefone, celular, e e-mail; 

• Dados de Qualificação: nacionalidade, profissão, educação e treinamentos, 

experiência profissional, histórico de emprego, habilidades linguísticas, 

habilidades relacionadas à função, publicações, certificações, e participação em 

grupos profissionais, científicos ou acadêmicos; 

• Dados Financeiros: dados bancários, valor da renda familiar, e valor do 

patrimônio. 
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• Dados de Dispositivos Eletrônicos: endereço IP, tipo de dispositivo, 

navegador, e outros tipos de dados técnicos de navegação online. 

• Dados Sensíveis: dados biométricos. 

4. Utilização de Dados 

Suas informações podem ser tratadas para atingir diversos objetivos. Abaixo estão as 

principais razões pelas quais precisamos de seus dados pessoais: 

• Cumprir com Obrigações Legais e Regulatórias 

Seus dados pessoais poderão ser tratados para satisfazer o cumprimento de 

obrigações dispostas por lei, por regulações de órgãos governamentais, por 

autoridades fiscais, pelo Poder Judiciário e/ou por qualquer outra autoridade 

competente. Este tratamento, a depender da obrigação, poderá incluir seus dados 

de qualificação, documentos pessoais, e/ou dados bancários. 

 

• Evitar Fraudes e Zelar pela sua Segurança 

Poderemos tratar seus dados pessoais, incluindo dados pessoais sensíveis como 

biometria, para zelar pela sua segurança (e dos nossos demais colaboradores e 

terceiros) ao controlar o acesso às nossas dependências através de cadastro 

biométrico, bem como para evitar fraudes de identidade. 
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• Permitir a Execução do Contrato que firmamos com Você 

Para podermos viabilizar a execução do seu contrato de prestação de serviços. 

Para isso, por exemplo, precisamos tratar seus dados bancários e/ou financeiros, 

como número da agência e conta bancária. 

 

• Permitir o Exercício Regular dos nossos Direitos 

Trataremos alguns de seus dados pessoais, inclusive após o término da relação 

contratual, para exercer nossos direitos garantidos por lei e/ou regulamentação 

dos órgãos governamentais, inclusive para utilização como prova de pagamento 

de tributos ou como prova em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. 

 

• Viabilizar Atividades Necessárias para nossa Operação 

Poderemos tratar e compartilhar seus dados pessoais para finalidades legítimas 

envolvendo a continuidade de nossas operações, sempre observando os limites 

de sua expectativa e nunca em prejuízo de seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais, Seus dados pode ser considerados, por exemplo, em análise e 

elaboração de relatórios internos, levantamento e análises estatísticas, e 

organização interna de processos e procedimentos. Nestes casos, o tratamento 

somente ocorrerá se for estritamente necessário para o alcance dessas 

finalidades. 

Via de regra, utilizamos suas informações apenas para as finalidades descritas neste 

aviso ou para os propósitos explicados para você quando coletarmos os seus dados 

pessoais. Entretanto, poderemos utilizá-los para outras finalidades que sejam 

compatíveis com aquela apresentada no momento da coleta dos dados, incluindo 

criação do histórico das suas informações e análises estatísticas, sempre e quando nos 

for permitido tratar esses dados, observada a LGPD e outras regras aplicáveis. 

Excepcionalmente, poderemos tratar outros dados pessoais seus não descritos neste 

documento, ou tratá-los para outras finalidades. Nestas situações, informaremos a você 
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de forma transparente sobre os dados utilizados e as finalidades, enquadrando o 

tratamento em algum das hipóteses de tratamento da LGPD. 

5. Coleta de Informações 

Suas informações podem ser coletadas de forma física ou eletrônica, nos sendo 

fornecidas diretamente por você ou coletadas através de terceiros, automaticamente ou 

por meio de informações disponíveis publicamente, conforme a seguir descrito: 

• Informações Fornecidas Diretamente por Você 

Durante seu relacionamento conosco, nós pedimos algumas informações 

diretamente para você como, por exemplo, seus dados bancários. Essas 

informações podem ser utilizadas para diversas finalidades, já descritas neste 

documento, ou informadas no momento em que houver a solicitação para coleta 

dos seus dados pessoais. 

 

• Informações Obtidas de Terceiros 

Nós poderemos receber, em casos específicos, alguns dados pessoais seus 

através de terceiros. Por exemplo, dentro dos limites legais, nós poderemos 

realizar a verificação da experiência e de antecedentes para a contratação, 

ocasião na qual o procedimento poderá envolver a consulta a empresas que 

utilizam ou que já utilizaram o serviço. 

 

• Informações Coletadas Automaticamente 

Em algumas situações, podemos coletar dados automaticamente dos dispositivos 

que disponibilizamos para você, ou que sejam conectados à nossa rede. Perante 

a LGPD, o seu padrão de uso desses dispositivos pode ser considerado como 

dado pessoal. Via de regra, coletamos automaticamente dados como endereço 

IP, tipo de dispositivo, navegador e outros dados técnicas de sua navegação.  
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• Informações Disponíveis Publicamente 

Por último, existe a possibilidade de coletarmos informações suas 

disponibilizadas publicamente, incluindo, mas não se limitando a mídias voltadas 

para networking, por exemplo, Linkedin. 

Nos casos em que utilizarmos suas informações públicas, observaremos sempre 

o motivo pelo qual a informação foi divulgada, não a utilizando com outra 

finalidade.  

6. Tempo de Manutenção de suas Informações 

Nós mantemos as suas informações somente caso tenhamos uma base legal válida 

para realizar o tratamento. Via de regra, isso significa que nós armazenaremos os seus 

dados pessoais até o término da relação de prestação de serviços estabelecida. 

Entretanto, certas informações poderão ser mantidas mesmo após o seu término, para 

cumprir prazos de guarda estabelecidos nas legislações aplicáveis, ou para resguardar 

nossos direitos. 

Quando possível, utilizaremos meios técnicos para impedir a associação direta ou 

indireta entre os seus dados pessoais que guardamos e você. Se isto não for possível 

(por exemplo, se seus dados estiverem em nosso backup), nós nos asseguraremos de 

manter seus dados pessoais guardados de maneira segura, e isolados de qualquer 

outra atividade de tratamento até que esses dados possam ser descartados. 

7. Compartilhamento dos Dados 

Nós poderemos compartilhar os seus dados pessoais com pessoas jurídicas do mesmo 

grupo econômico ou com terceiros, como órgãos governamentais, o Poder Judiciário, 

parceiros de negócio, fornecedores de serviço e/ou infraestrutura, dentre outros. 

É possível que compartilhemos seus dados com autoridades competentes, inclusive 

regulatórias, organismos governamentais, com o Poder Judiciário, ou com outros 

terceiros se entendermos que esse compartilhamento é necessário: (i) por força de uma 
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obrigação legal e/ou regulatória, (ii) para exercer, estabelecer, ou defender nossos 

direitos, ou (iii) para proteger interesses vitais seus ou de terceiros.  

Ainda, compartilhamentos podem acontecer em caso de operações societárias, como 

parte das negociações, proposta, ou qualquer andamento de uma compra, fusão, ou 

aquisição parcial ou total nossa, ou por nós. 

Quando houver o compartilhamento dos seus dados, isso acontecerá para cumprir 

alguma finalidade específica, envolvendo somente os dados estritamente necessários, 

e sempre observando os motivos iniciais da coleta dessas informações.  

Nós nos utilizamos de instrumentos contratuais e procedimentos técnicos para 

assegurar que qualquer terceiro que receba os seus dados pessoais esteja em 

conformidade com as regras aplicáveis em matéria de proteção de dados, incluindo a 

LGPD. 

É possível que, eventualmente, o terceiro se encontre fora do Brasil. Nestes casos, nos 

certificaremos de que essa transferência ocorra apenas para os países que possuem 

um grau de segurança similar ao previsto pela LGPD, ou por meio de alguma outra 

hipótese autorizadora deste compartilhamento internacional e que garanta a segurança 

dos seus dados. 

Quando usamos sistemas de armazenamento em nuvem, seus dados também podem 

ser processados fora do país. Para essas contratações, sempre buscamos escolher os 

melhores fornecedores internacionais, assim reconhecidos pelo mercado. 

8. Manutenção e Atualização de seus Dados 

Fazemos o possível para garantir que os seus dados pessoais estejam corretos e 

sempre atualizados para atender às finalidades contidas neste aviso. Para isso, 

solicitamos que você atualize os seus dados pessoais sempre que houver alguma 

alteração de suas informações, ou que nos comunique para que façamos as mudanças 

necessárias. 
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Para informar e requerer a atualização de seus dados pessoais, você poderá 

encaminhar um e-mail ao endereço: administrativo@mzk.com.br . 

9. Exercício dos seus Direitos 

Você tem os seguintes direitos garantidos pela LGPD, enquanto titular de dados: 

• acessar e/ou obter cópia de seus próprios dados pessoais; 

 

• saber com quem compartilhamos os seus dados pessoais; 

 

• corrigir, atualizar e/ou completar os seus dados; e 

 

• revogar seu consentimento. 

Além disso, você pode exercer qualquer outro direito conferido por lei. 

Para acessar, obter cópia, corrigir, atualizar e/ou completar os seus dados pessoais, 

bem como exercer quaisquer outros direitos trazidos pela LGPD, você deve enviar um 

e-mail para o departamento administrativo através do endereço de e-mail: 

administrativo@mzk.com.br .  

Em casos específicos, é possível que a sua requisição não seja atendida. Nestes casos, 

nós explicaremos os motivos que justificaram o não atendimento, sempre com base na 

lei aplicável. 

Solicitações de acesso que envolvam dados pessoais e/ou documentos de outros 

titulares não serão atendidas, exceto mediante procuração, poder parental ou outra 

hipótese que autorize o exercício do direito de outro titular por você. 

10. Proteção de seus Dados Pessoais 

Nós adotamos políticas e medidas internas adequadas a manter os seus dados 

pessoais seguros e protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais 

mailto:administrativo@mzk.com.br
mailto:administrativo@mzk.com.br
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ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de 

tratamento inadequado ou ilícito, sempre à luz das regras aplicáveis de proteção de 

dados e segurança da informação. 

Como exemplo de algumas medidas que tomamos, estão: 

• Controle estrito do tratamento de dados pessoais, incluindo limitação de acesso, 

e acesso protegido por senha; 

 

• Mecanismos de autenticação de acesso, incluindo sistemas de dupla 

autenticação que asseguram a individualização dos registros; 

 

• Inventário detalhado dos registros de conexão, incluindo o momento, a duração, 

a identidade do responsável, e o arquivo acessado, e 

 

• Soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a 

inviolabilidade dos dados, incluindo encriptação ou medidas de proteção 

equivalentes, sem prejuízo da adoção de outros padrões técnicos posteriormente 

estipulados pelas autoridades competentes. 

11. Atualização deste Aviso de Privacidade 

Este aviso de privacidade poderá ser alterado a qualquer momento, mas garantiremos 

que você seja avisado(a) quando houver mudanças. As adaptações deste aviso serão 

sempre para garantir nosso compromisso de máxima transparência com você, e 

ocorrerão em resposta a mudanças legais, mudanças técnicas, ou ao nosso 

desenvolvimento enquanto empresa. 

Você pode ver a data da última atualização deste documento no resumo das 

informações deste aviso no início deste documento, ou no rodapé de cada página. 
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12. Contato e Dúvidas 

Caso tenha qualquer dúvida, sugestão ou solicitação que envolva este documento, entre 

em contato com o departamento administrativo da MZK através do endereço de e-mail: 

administrativo@mzk.com.br .  

Nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é o Gustavo de Alencar 

Cardoso e ele poderá esclarecer quaisquer dúvidas relativas ao entendimento deste 

documento. 

13. Legislação 

Este aviso foi elaborado em conformidade com a LGPD, sem prejuízo da observância 

das demais legislações aplicáveis para a atividade desempenhada pela MZK.  

mailto:administrativo@mzk.com.br

