
              

AVISO DE PRIVACIDADE 

O Banco Bradesco S.A inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948.0001-12, 

com endereço no Núcleo Cidade de Deus, s/nº - Prédio Prata - 4º andar - Vila 

Yara - Osasco – SP, CEP 06029-900, respeita a sua privacidade e está 

comprometido com a proteção de seus dados pessoais. A seguir, 

apresentaremos como os seus dados serão coletados, utilizados, 

compartilhados e protegidos em decorrência do Programa de Benefícios 

Prime, sem prejuízo do disposto na Diretiva de Privacidade da Organização 

Bradesco disponível em http://www.bradescoseguranca.com.br > Segurança 

da Informação > Privacidade. 

Para que possamos apurar e fornecer os benefícios relativos a 12 (doze) dias 

sem juros no cheque especial e desconto na mensalidade da Cesta de 

Serviços Prime  que poderão ser concedidos a você em sua conta corrente, 

pelo Programa de Benefícios Prime, precisamos do  saldo médio de 

Investimentos existentes no CPF do 1º titular da conta corrente no Banco 

Bradesco S.A, Ágora Investimentos e Bradesco Vida e Previdência, bem como 

dos números de Agência e conta corrente em que serão aplicados os 

benefícios, conforme o Regulamento do Programa de Benefícios Prime 

disponível em prime.bradesco > Benefícios de Ser Prime.  

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 por lei.  

Você poderá, a partir do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, 

exercer seus direitos com relação ao tratamento dos seus dados pessoais, 

por meio do canal Internet Banking > Outros Serviços > LGPD ou diretamente 

na Agência. 

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 17Jun2020. 
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