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1. QUEM SOMOS

Criada em novembro de 1980 pela Lei nº 6.855, a Fundação Habitacional do Exército (FHE) tem 
o propósito de contribuir para a construção de um futuro sólido para a Família Militar. Vinculada 
ao Exército Brasileiro, oferece produtos e serviços em condições vantajosas para o público mili-
tar das Forças Armadas. O portfólio abrange empreendimentos residenciais, crédito imobiliário, 
empréstimo pessoal, consórcio, seguros e plano odontológico. É responsável, também, por gerir 
a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, voltada para o público em geral. 

A POUPEX é uma instituição civil mutualista, sem fins lucrativos, submetida às normas do Siste-
ma Financeiro de Habitação (SFH). Atua em todo o país e opera na concessão de financiamento 
imobiliário com recursos captados em caderneta de poupança. 

Para saber mais sobre a Instituição FHE POUPEX, acesse o site: https://www.poupex.com.br/ 
a-poupex/quem-somos/

2. PARA QUE SERVE

A política de privacidade de dados foi criada com a finalidade de reforçar o compromisso da 
Instituição em manter a privacidade dos dados pessoais dos clientes, beneficiários, associados, 
empregados, fornecedores e parceiros corporativos da FHE POUPEX, zelando pelos dados de 
forma segura e adequada.

3. A QUEM SE APLICA

Esta política é destinada a todas as pessoas que se relacionam com a Instituição, inclusive as 
que visitam o site www.poupex.com.br ou que apenas objetivam conhecer o seu aplicativo.

4. DEFINIÇÕES

Antes de apresentar a política de privacidade, é necessário definir alguns conceitos que 
serão utilizados.

Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, 
por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indiví-
duo.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública respon-
sável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei 13.709/2018 em todo o território 
nacional.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utili-
zação de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comuni-
cação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD).

https://www.poupex.com.br/a-poupex/quem-somos/ 
https://www.poupex.com.br/a-poupex/quem-somos/ 
http://www.poupex.com.br
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LGPD: Lei nº. 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de 
dados pessoais em nome do controlador, a FHE POUPEX.

Titular ou Usuário: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento.

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informa-
ção, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

5. DADOS COLETADOS

Para que a FHE POUPEX possa prestar os seus serviços adequadamente, é fundamental a cole-
ta de algumas informações do Usuário. De acordo com o serviço prestado, a Instituição poderá 
coletar dados pessoais cadastrais, financeiros e de perfil de consumo do Titular, tais como:

• Nome, CPF, data de nascimento, gênero, senha, endereço, profissão, e-mail, número de 
telefone, foto e biometria;  

• Informações sobre o perfil de consumo, ou seja, serviços com os quais o Usuário se rela-
ciona, dispositivo móvel utilizado, IP das máquinas onde efetua transações, geolocalização, 
protocolo de internet com data, hora e origem dos serviços contratados e/ou pesquisados, 
duração e frequência dos acessos; e

• Documentos fornecidos pelo Usuário com o seu consentimento, comentários referentes à 
FHE POUPEX ou à FHE nos canais de comunicação e/ou em redes sociais, e-mails envia-
dos para os endereços eletrônicos das Instituições, relatórios de erros, atividade do siste-
ma, além de data, hora e URL da solicitação.

6. SEGURANÇA E TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS

O armazenamento de dados pessoais na base da FHE POUPEX atende a um rígido padrão de 
segurança, com o emprego das melhores tecnologias disponíveis no mercado. 

Pensando nisso, e para assegurar a privacidade do Usuário, diversas ações são adotadas pela 
Instituição, por exemplo:

• Restrição do acesso à base de dados a pessoas previamente credenciadas e autorizadas;  

• Proteção dos dados contra eventuais acessos não permitidos; 

• Implementação de uma cultura institucional de proteção à privacidade, conscientização e 
capacitação dos agentes, empregados e parceiros, promovendo a manutenção do sigilo 
das informações fornecidas à Instituição, bem como o manejo adequado dos dados; 

• Alinhamento contínuo de procedimentos corporativos às ações de governança e proteção 
de dados pessoais;
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• Aplicação de múltiplos controles para mitigar vulnerabilidades nos ativos informacionais, 
com o objetivo de assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticida-
de dos dados do Usuário;

• Adoção de mecanismos de autenticação (login, senha e outros) a serem utilizados no mo-
mento das transações, os quais são de uso pessoal e intransferível. A FHE POUPEX não se 
responsabiliza pelos danos causados pelo compartilhamento indevido dos mecanismos de 
autenticação do Usuário. 

• Na eventual ocorrência de ações de malwares ou de falhas técnicas, a FHE POUPEX com-
promete-se a adotar todos os recursos cabíveis para minimizar os efeitos lesivos oriundos 
do incidente, garantindo transparência e empenho na resolução da ocorrência. 

7. DADOS PESSOAIS DE MENORES DE 18 ANOS

Os dados cujos Titulares sejam crianças ou adolescentes somente poderão ser tratados median-
te autorização e consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do responsável legal, 
preservando-se o melhor interesse do (a) menor, com estrita obediência à LGPD

8. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

Para fins de aprimoramento da experiência do Usuário, a FHE POUPEX poderá compartilhar os 
seus dados pessoais com fornecedores e empresas terceiras contratados para a prestação de 
serviços especializados. Estes apenas terão acesso a dados indispensáveis ao serviço, sendo 
autorizados a realizar o tratamento exclusivamente nos fins e limites específicos previstos em 
contrato, sujeitando-se ao cumprimento de obrigações contratuais de privacidade, confidenciali-
dade, sigilo, segurança e proteção de dados.

A FHE POUPEX também poderá realizar o tratamento dos dados para fins de cumprimento de 
obrigação legal, judicial ou regulatória e de ordem judicial ou administrativa, bem como para o 
exercício de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

Caso seja preciso utilizar os dados do Usuário para fins não previstos nesta Política de Privaci-
dade, será solicitado novo consentimento. 

9. QUAIS SÃO OS DIREITOS DO USUÁRIO COMO TITULAR DE DADOS PESSOAIS?

Em cumprimento à legislação aplicável, o Usuário tem o direito de solicitar à FHE POUPEX, me-
diante requerimento por escrito: 

i) confirmação da existência de tratamento de dados; 

ii) acesso aos dados coletados; 

iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a lei; 

v) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 
comercial e industrial; 
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vi) eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do Usuário, salvo em caso de 
necessidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória e nas demais hipóteses pre-
vistas na LGPD;

vii) informação das entidades públicas ou privadas com as quais a Instituição compartilhou os 
seus dados, salvo em casos de segredo de Justiça ou de imposição legal que proíba a divul-
gação do compartilhamento; 

viii) a revogação do consentimento; e 

ix) a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de da-
dos pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu 
perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. 

O Usuário poderá exercer os seus direitos por meio de solicitação nos canais de atendimento da 
FHE POUPEX, que imediatamente adotará as providências cabíveis. 

Nota de esclarecimento: alguns dados do Usuário são essenciais ao pleno exercício das ativi-
dades da Instituição, sem os quais não é viável o deferimento da operação e o cumprimento de 
obrigações legais e regulatórias, por parte da FHE POUPEX. 

Diante da imprescindibilidade desses dados, a negativa do Usuário em fornecer consentimento 
acarreta a impossibilidade de contratação, consoante o disposto no § 3º, do art. 9º, da LGPD. 

Por semelhante modo, eventual solicitação de revogação de consentimento ou de eliminação 
de dados essenciais ao exercício do contrato durante a sua vigência impede a continuidade da 
relação, implicando o seu encerramento, com o cancelamento da prestação dos respectivos 
serviços e possível vencimento antecipados das obrigações contratuais, consoante previsto nos 
respectivos contratos de produtos

10. COOKIES

Cookies são arquivos de texto que são alocados no navegador do Usuário, contendo variadas 
informações do respectivo acesso, como páginas visitadas, preferências, dados fornecidos ao 
site, data e outros. 

A utilização de cookies pela FHE POUPEX aprimora o conteúdo veiculado, além de propiciar uma 
navegação mais intuitiva e conferir segurança e uma melhor experiência ao Usuário.

É direito do Usuário a possibilidade de configuração e bloqueio dos cookies em seu navega-
dor, por meio das preferências de Internet. Não obstante, convém informar que o bloqueio dos 
cookies pode gerar o funcionamento inadequado da navegação, além de acarretar problemas de 
segurança da informação durante o uso do site ou do aplicativo da FHE POUPEX. 

11. USO INDEVIDO DO SITE E DO APLICATIVO

Algumas práticas de uso do site e aplicativos não são aceitáveis, indo de encontro às condições 
de uso da Instituição, tais como:

• Ações que prejudiquem o site, ferramentas, aplicativo e equipamentos da FHE POUPEX e 
de demais usuários ou terceiros, por meio da utilização de qualquer instrumento malicioso 
(ex.: vírus, trojans, malware e outros). 
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• Atos que denotem violação de direitos da FHE POUPEX ou de terceiros por meio de ato 
ilícito;

• Envio, divulgação ou upload de dados de natureza obscena, discriminatória, falsa, desonro-
sa, que incite atividades ilegais ou ilícitas, bem como práticas de incentivo do uso de violên-
cia ou degradação humana, animal ou de qualquer espécie; e

• Utilização, sem a autorização da FHE POUPEX, e sob qualquer finalidade, de ferramenta 
automatizada para consultas, acessos e outras operações similares.

Havendo constatação de uso indevido do site institucional e do seu aplicativo, a FHE POUPEX 
poderá suspender ou interromper o respectivo acesso sem aviso prévio.

12. PONTO DE ATENÇÃO

Embora a POUPEX adote medidas para a proteção e a segurança dos dados do Usuário, é de 
suma importância que este fique atento ao acessar links da Internet, tomando os seguintes cui-
dados: 

• Atualização de seu antivírus e de seu navegador;

• Utilização de canais oficiais da FHE POUPEX para evitar incorrer em fraudes;

• Verificação da origem de mensagens, links, SMS e/ou WhatsApp recebidos e não forneci-
mento de informações ou dados por meio desses canais sem que a Instituição tenha ga-
rantido ser a emissora. Em caso de dúvida, deve ser estabelecido contato com a Central de 
Relacionamento da FHE POUPEX;

• Atualização dos respectivos dados pessoais;

• Descarte de mensagens supostamente enviadas pela FHE POUPEX sem a sua  
autorização. Em caso de indício de qualquer ilicitude, o Usuário deve acessar o link:  
https://www.poupex.com.br/atendimento/indicios-de-ilicitude/

• Leitura das orientações desta Política de Privacidade. 

13. BASE LEGAL APLICÁVEL E ALTERAÇÕES 

A FHE POUPEX observará a legislação referente à segurança da informação, privacidade e 
proteção de dados, notadamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n.º 
13.079/2018, e demais normas regulamentadoras sobre o tema.

Esta Política de Privacidade se aplica a todos os serviços oferecidos por esta Instituição e po-
derá ser alterada a qualquer tempo, constando a data de sua última atualização no rodapé do 
documento. Em caso de modificações significativas, poderá ser difundido aviso com destaque, o 
que inclui notificação por e-mail sobre as alterações efetivadas.

https://www.poupex.com.br/atendimento/indicios-de-ilicitude/
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14. CANAIS DE ATENDIMENTO

Caso o Usuário queira esclarecer alguma dúvida, pedimos a gentileza de nos contatar por meio 
dos seguintes canais de relacionamento:

• Encarregado de Dados: André Luís Nogueira Terra (e-mail: dpo@poupex.com.br).

• Centro de Relacionamento com o Cliente: 0800 061 3040, em dias úteis, das 8h às 18h.

• Ouvidoria: 0800 647 8877, em dias úteis, das 8h30 às 17h, e 0800 646 4747 (para deficien-
tes auditivos), em dias úteis, das 8h às 18h. E-mail: ouvidoria@poupex.com.br.
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