AVISO DE PRIVACIDADE – APICATIVO, SITE E CANAIS DE ATENDIMENTO
NEXT
O Banco Bradesco S.A (“Bradesco”), Inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/000112 com sede Cidade de Deus, s/nº, 4º andar, Prédio Prata, Vila Yara – Osasco/SP, CEP
06029-900 e o Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. (“Next”) com sede em Rua
Domingos Sergio dos Anjos, 227, Jardim Santo Elias, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 05136-170, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.011.336/0001-27,
correspondente no país do Bradesco, respeitam a sua privacidade e estão
comprometidos com a proteção de seus dados pessoais. A seguir, apresentaremos
como os seus dados serão coletados, utilizados, compartilhados e protegidos em
decorrência da abertura de conta corrente por meio do Aplicativo (APP) e
contratação de produtos e serviços sem prejuízo do disposto na Diretiva de
Privacidade

da

Organização

Bradesco

disponível

em

http://www.bradescoseguranca.com.br (“Diretiva de Privacidade”).

Usaremos os referidos dados pessoais, nos seguintes moldes:
1. Para que possamos realizar a abertura da conta corrente Next, emitir o cartão
de crédito ou débito contratado, entrar em contato, e fornecer os serviços
contratados por você, precisamos dos seus seguintes dados: nome
completo, data de nascimento, telefone, e-mail, número de CPF, endereço
residencial, foto do comprovante de endereço, geolocalização, filiação, sexo,
estado civil, nome do cônjuge, número do documento de identificação (RG
ou CNH), país de nascimento, estado e município de nascimento, profissão,
renda, PEP (Pessoa Exposta Politicamente), FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act), caso aplicável, foto do documento de identificação (RG ou
CNH), foto (selfie). Os dados são fornecidos pelo titular dos dados, no
momento da abertura da conta no aplicativo (app).
2. Quando solicitado pelo cliente, para que possamos gerar uma proposta de
Seguro de Vida e posteriormente efetuar a contratação, além dos dados
fornecidos na abertura da sua conta Next, precisaremos dos seguintes

dados: Nome dos beneficiários, vínculo dos beneficiários, peso, altura e
capital, que são preenchidos no momento da solicitação da proposta.
3. Quando solicitado pelo cliente, para que possamos gerar uma proposta de
Seguro Residencial e posteriormente efetuar a contratação, além dos dados
fornecidos na abertura da sua conta Next precisaremos dos seguintes dados:
Endereço, Tipo endereço e Bairro, preenchidos pelo titular do dado no
momento da solicitação da proposta, e também dos seguintes dados que são
coletados da sua conta Next: agência, digito agência, conta, digito conta, tipo
conta, bandeira cartão de crédito, cartão de credito.
4. Para que possamos disponibilizar o produto Investimento, quando solicitada
a contratação, além dos dados informados na abertura da conta corrente
Next o titular do dado deverá informar os seguintes dados: entidade para a
qual trabalha, informações sobre os rendimentos e a situação patrimonial,
Informações sobre perfil de risco e conhecimento financeiro do cliente (API).
Os dados serão compartilhados com o parceiro que fornece esse serviço
para operacionalização.

Será necessário a coleta de dados pessoais sensíveis, qual seja: a foto de rosto
(selfie), coletada por meio do aplicativo Next no ato da abertura da conta corrente.
O seu dado sensível será tratado com toda a segurança exigida e utilizado
exclusivamente para a finalidade de garantia da prevenção à fraude e à segurança
do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistema
eletrônico, conforme estabelece o art. 11, inciso II, alínea “g”, da Lei nº 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – “LGPD”).

É possível que ocorra o compartilhamento de seus dados pessoais, nos seguintes
moldes:

1. Poderão ser compartilhados os seus dados cadastrais, informados na
abertura da conta Next com: (i) os departamentos internos do Banco
Bradesco; (ii) com empresas terceiras contratadas para auxiliar o Bradesco
na manutenção e melhoria continua dos serviços prestados e produtos
oferecidos; e (iii) bureaus de dados, para que seja possível a validação das

informações fornecidas por você, com a finalidade de fornecer os serviços
contratados.
2. Poderão ser compartilhados seu número de CPF, endereço e foto (selfie)
fornecidos na abertura da sua conta Next, com terceiros com a finalidade de
validação dos dados e verificações de segurança e anti-fraude.
3. Poderão ser compartilhados sua agência, conta e nome completo, com a
Seguradora do grupo Bradesco parceira do Next, que fornece Seguro de
Débito e Seguro de Crédito, caso seja solicitada proposta desse produto.
4. Poderão ser compartilhados seu nome completo, número de CPF, data
nascimento, e-mail, endereço, nome da mãe, gênero e estado civil com a
Seguradora do grupo Bradesco parceira do Next que fornece serviços de
Seguro Odonto, caso seja solicitada a proposta desse produto.
5. Poderão ser compartilhados seu nome completo, profissão, nome dos
beneficiários, vínculo dos beneficiários, nome do usuário, peso, altura, PEP e
capital, com a Seguradora do grupo Bradesco parceira do Next que fornece
serviços de Seguro de vida, caso seja solicitada a proposta desse produto.
6. Poderão ser compartilhados seu nome completo, endereço, tipo endereço,
bairro, agência, dígito agência, conta, dígito conta, tipo conta, data de
nascimento, número da CNH, nome, e-mail, número do RG, data emissão do
RG, órgão emissor RG, idade, sexo, nome da mãe,

estado civil, salário,

profissão, bandeira do cartão de credito, número do cartão de crédito e
telefone, com a com a Seguradora do grupo Bradesco parceira do Next que
fornece serviços de Seguro residencial, caso seja solicitada a proposta desse
produto.
7. Poderão ser compartilhados o seu nome completo, endereço, agência e
conta, com os parceiros responsáveis pela emissão e envio do cartão de
crédito ou débito, com a finalidade de entregar o cartão contratado e
também o número de CPF, e-mail, número do cartão next e telefone com o
parceiro Visa, caso tenha sido contratado o cartão visa Causas.

8. Poderão ser compartilhados o seu nome completo, e dados de cartão de
crédito, preenchido pelo próprio titular, com a empresa responsável por
processar os pagamentos quando realizada compras no Nexshop.
9. Poderão ser compartilhados dados, com Órgãos reguladores e Poder
público, com a finalidade de atender a ordem judicial ou pelo requerimento
de autoridades administrativas que detenham competência legal para sua
requisição.

Além disso, também é possível que haja o compartilhamento de seus dados
pessoais nos termos da Diretiva de Privacidade.
Não manteremos seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para as
finalidades declaradas acima, nem utilizaremos seus dados para outros fins, exceto
nas hipóteses previstas na Diretiva de Privacidade, e/ou nas hipóteses autorizadas
ou exigidas por lei.
Você poderá exercer seus direitos com relação ao tratamento dos seus dados
pessoais através do aplicativo (app) do next, ou se você não é cliente pode entrar
em contato diretamente com o Encarregado pela Proteção de Dados através do email: dpo@bradesco.com.br.
Para mais informações sobre a forma pela qual tratamos os seus dados pessoais,
acesse a Diretiva de Privacidade da Organização Bradesco por meio do endereço
eletrônico “http://www.bradescoseguranca.com.br”.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ALTERAÇÕES
Este documento foi elaborado com base na Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral
de Proteção de Dados “LGPD”.
A Organização Bradesco reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar,
alterar, acrescentar ou remover partes deste documento a qualquer momento.
Este Aviso de Privacidade foi alterado pela última vez e publicado em nosso Portal
em 22 de julho de 2022

