
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 

1. O que você precisa saber antes de ler esta Política? 
 

Ao ler esta Política de Privacidade (a “Política”), você é informado sobre a maneira pela qual TAM 

LINHAS AÉREAS S.A. (“LATAM”) e PRISMAH FIDELIDADE LTDA. ("PRISMAH") tratam os seus 

dados pessoais.  

 
Pedimos que leia atentamente esta Política de Privacidade, que foi escrita de forma clara e 

simples, para facilitar seu entendimento e para que possa determinar livre e voluntariamente 

se deseja fornecer seus dados pessoais à LATAM e à PRISMAH. 

 
É possível que algumas das informações aqui disponibilizadas sejam atualizadas ou alteradas. 

Por isso, aconselhamos que você consulte essa Política de Privacidade periodicamente. Quando 

houver alguma alteração, iremos informar em nossa página inicial e/ou por e-mail, por isso é 

recomendável que você reveja periodicamente o Site e/ou a caixa de entrada de e- mails. 

 

Para que você consiga compreender completamente este Aviso, indicamos abaixo alguns termos 

e conceitos importantes. 

 

Termo/Expressão Significado 

Dados Pessoais 

Qualquer informação relativa a uma pessoa física 

identificada ou identificável; é considerada identificável uma 

pessoa que possa ser identificada, direta ou indiretamente, 

em especial por referência a um identificador, como um 

nome, um número de identificação, identificadores por via 

eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da 

identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, 

cultural ou social dessa pessoa singular. 

Encarregado 

 O Encarregado(a) pelo Tratamento de Dados Pessoais da é a 

pessoa indicada para atuar como canal de comunicação com 

você e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). 

Terceiros 

Refere-se, mas não está limitado, a toda e qualquer pessoa 

física ou jurídica com quem venhamos a nos relacionar, 

prestador de serviços, fornecedor, consultor, parceiro, 

terceiro contratado ou subcontratado. 

Titular Pessoa física a quem se referem os dados pessoais. 

Tratamento 
É qualquer atividade realizada com dados pessoais, como 

coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, 



reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, atualização, 

comunicação, transferência, compartilhamento e extração. 

Controlador 

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais; 

 

 
2. Quem são os responsáveis pelo tratamento dos seus dados? 

 

As empresas listadas abaixo (“Empresas”) tratam os seus dados pessoais. Para que você possa 

tirar dúvidas ou queira exercer algum outro direito seu, informamos o e-mail de contato  , com 

a indicação dos respectivos e-mails para contato e eventuais dúvidas ou necessidade em relação 

à proteção de dados: 

 
• LATAM AIRLINES GROUP S.A., RUT 89.862.200-2, Avda. Presidente Riesco 5711, piso 19, 

Las Condes, Santiago de Chile, Chile. E-mail pasajeros.europa@latam.com 

 

• LATAM Airlines Brasil S.A. (TAM Linhas Aéreas), CNPJ 02.012.862/0001-60, Rua Atica , 

nº 673, 6º andar, Sala 62, bairro Jardim Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail 

dadopessoal@latam.com 

 

• PRISMAH FIDELIDADE LTDA, CNPJ 16.549.589/0001-11, Rua Atica, nº 673, 8° andar, Sala 

83, Jardim Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil. E- mail dadopessoal@latam.com 

 

 
3. Como Utilizamos suas Informações? 

 

Coletamos os seus dados pessoais através dos formulários de contato e do login no Site. 

Tratamos estes dados para as seguintes finalidades: 

 
(a) Garantir que você possa acessar e usar o Site. 

 

(b) Gerenciar o nosso relacionamento com você e permitir que você possa acessar os 

diversos recursos                                      disponíveis no Site, tais como: consulta e troca de bilhetes premiados, seguros 

e serviços relacionados a viagens, pesquisa e efeito de troca e acúmulo de Pontos em aquisições 

de Produtos e Serviços, consulta do extrato da sua conta, alterações nas informações de 

endereço, entre outros. 

 
(c) Prevenir fraudes: aplicação de medidas de segurança da informação, para garantir a 

adequação do seu acesso. 

 
(d) Realizar estudos estatísticos e de mercado, incluindo a análise do comportamento do 
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usuário no contexto de sua navegação e a criação de perfis de usuários por meio da integração 

e  processamento conjunto das informações obtidas através de cookies ou tecnologias similares. 

 
(e) Informar o titular por qualquer meio, incluindo o envio de comunicações comerciais; para 

o endereço de e-mail fornecido por você, dos diferentes produtos e serviços disponíveis: compra 

e venda de passagens aéreas, resgate do prêmio de viagem e outros benefícios que oferecemos, 

que pode ser personalizado de acordo com seu perfil. Nesta hipótese, a opção de exclusão de 

cadastro da nossa base estará sempre disponível ao final de cada comunicação que 

encaminharmos, sendo facultado a possibilidade de escolha em relação ao recebimento de 

informações como ofertas e novidades sobre as últimas tendências. 

 

 
4. Por quanto tempo manteremos seus dados? 

 

Os dados serão mantidos pelo tempo necessário para cumprir os objetivos para os quais foram 

coletados, a menos que um período de retenção mais longo seja necessário para cumprir 

obrigações legais, resguardar nossos direitos ou cumprir acordos judiciais/extrajudiciais.  

Em geral, os dados serão mantidos durante os seguintes períodos: 

• Documentação associada ao contrato do Cliente: 10 (dez) anos, a partir do final do seu 

status como membro do programa de fidelidade LATAM Pass, conforme artigo 205 do Código 

Civil; 

 
• Documentação associada ao cumprimento de obrigações fiscais e tributárias: em geral 

5 (cinco) anos, a partir do fim do exercício fiscal, porém há exceções com prazos de 10 anos 

(artigos 173-174 e 195 do Código Tributário Nacional); 

 
• Documentos contábeis: em geral 5 (cinco) anos, todavia há alguns livros com prazos de 

10 anos (artigos 173-174, 205 e 195 do Código Tributário Nacional; artigo 24 do Decreto nº 

10.030); 

 
• Dados referentes a registros de aplicação para o cumprimento de obrigações previstas 

na legislação em vigor, sendo, no Brasil, referentes ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965): 6 

(seis) meses, a partir da coleta dos dados de registros de aplicação; 

 
 

5. Quais dados pessoais serão tratados? 
 

Trataremos os seguintes tipos de dados pessoais: 
 

• Dados de identificação: Nome e sobrenome, número do CPF para quem possui registro, 

documento de identidade (tipo, número, país de emissão, validade quando aplicável), data e 



local de nascimento, sexo, profissão, estado civil; 

 
• Informações de contato: e-mail, login, senha, informações de contato, incluindo 

endereço e telefone; 

 
• Dados relacionados ao uso dos sites Website: consulta, pesquisa e uso dos serviços pelos 

clientes, benefícios e acesso ao Site, informações sobre cliques, páginas acessadas, as seguintes 

páginas acessadas após a saída do Site. 

 
• Dados do log de conexão do Cliente: acesse os recursos do dispositivo, navegador, 

número IP (com data e hora), fonte IP; 

 
 

6. Com quem compartilhamos os seus dados? 
 

• Para as Empresas com a finalidade do gerenciamento do LATAM Pass. 
 

• Parceiros de negócios disponíveis para consulta no Site: 

 
(i) Para uso dos benefícios do LATAM Pass, incluindo, entre outros, empresas do grupo 

LATAM, companhias aéreas parceiras, operadoras de cartões crédito, instituições 

financeiras, parceiros que atuam no segmento de comércio on-line varejistas, rede de 

combustíveis, agências e operadoras de turismo e viagem, entretenimento, hotelaria, com 

o objetivo de gerenciar os pontos acumulados e resgatados pelo Cliente no programa de 

fidelidade; 

(ij) para realizar ofertas relacionadas a sites específicos dos parceiros; 

(iii) para avaliar perfil do cliente para campanhas segmentadas e adesão a um produto ou 

serviço específico; aprovar o fornecimento de produtos e/ou serviços ao Cliente; 

(iv) para modelar crédito e propensão para contratação de produtos e/ou serviços; oferecer 

diversos produtos e/ou serviços aos Clientes, como produtos financeiros, de turismo e 

entretenimento, produtos do varejo, seguros e demais serviços; 

(v) para entregar os produtos e / ou serviços adquiridos no programa e outras ações 

relacionadas ao Site. Para descobrir quem são nossos parceiros, acesse o seguinte link: 

https://latampass.latam.com/pt_br/. 

 

• Fornecedores e prestadores de serviços que apoiem ou auxiliem na manutenção do 

LATAM Pass, como o uso de serviços de infraestrutura ou ferramentas de terceiros que ajudem 

na melhoria contínua do programa. 

 
• Autoridades governamentais, para cumprimento da legislação vigente, regulamentos 

aplicáveis, solicitações governamentais, ordens judiciais ou intimações, para proteção de 

direitos, propriedade ou segurança dos Clientes. 
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• Em caso de reestruturações corporativas, será possível compartilhar as informações do 

Cliente se a divulgação for feita como parte de uma compra, transferência ou venda de serviços 

ou ativos (por exemplo, no caso dos ativos serem adquiridos por outra parte, as informações do 

cliente poderão ser transferidos). 

 
 

7. Quais são os seus direitos e como você pode exercê-los? 
 

Qualquer que seja a relação que você opte por estabelecer com as Empresas, você tem 
assegurados todos os direitos relativos aos seus dados pessoais previstos pela lei, incluindo, mas 
não se limitando a: 
 
• Saber se tratamos algum dado pessoal seu; 

 
• Saber quais dados pessoais seus são tratados por nós; 

 

• Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 
• Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou que, porventura, tenham sido tratados em desconformidade com a lei; 

 
• Solicitar a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

resguardados os segredos comerciais e industriais das Empresas; 

 
• Pedir a revisão de decisões unicamente automatizadas que afetem seus interesses; 

 
• Solicitar a eliminação dos dados tratados com ou sem o seu consentimento; 

 
• Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais 

compartilhamos os seus dados; 

 
• Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se negar 

a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da não realização de tal 

atividade. Caso você consinta, a qualquer momento você poderá revogá-lo. 

 

• Oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa 

de consentimento, em caso de descumprimento à LGPD. 

 
Para acessar, obter uma cópia, corrigir, atualizar e/ou completar os seus Dados Pessoais, bem 

como exercer quaisquer outros direitos, você pode acessar o nosso Formulário online disponível 

em https://privacyportal.onetrust.com/webform/a9df4c11-33d8-475e-bc34-

6d2d97b19696/d5717f57-a15f-4297-a05e-f4f57bb59269 e nos  encaminhar sua solicitação 

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

explicaremos os motivos que justificaram o não atendimento. 

 
Requisições que envolvam dados pessoais e/ou documentos de outros titulares não serão 
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atendidas, exceto mediante procuração, poder parental ou outra hipótese que autorize o 

exercício do direito de outro titular por você. 

 
Em caso de dúvidas relacionadas à proteção de seus dados pessoais e/ou ao resguardo de sua 

privacidade, você poderá entrar em contato conosco enviando um e-mail ao nosso Encarregado 

pelo Tratamento de Dados Pessoais (o escritório Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados) no 

endereço eletrônico dadopessoal@latam.com. 

 
 

8. Como seus dados pessoais são protegidos? 
 

As Empresas tratarão os seus dados pessoais em todos os momentos de maneira absolutamente 

confidencial e manterão o dever de sigilo sobre eles, de acordo com as disposições da 

regulamentação aplicável, adotando as medidas técnicas e organizacionais necessárias para a 

segurança de seus dados e evitar sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, 

levando em consideração o estado da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos 

a que estão expostos. 

 
 

9. Como Coletamos os seus Dados Pessoais? 

 

As informações que tratamos a seu respeito podem ter sido fornecidas diretamente por você, 

por terceiros ou mesmo coletadas de forma automática através do nosso Site e outros canais. 

 

a.         Fornecidas Diretamente por Você 

 

Desde o início da sua interação conosco, você voluntariamente nos disponibiliza informações a 

seu respeito. Por exemplo, quando nos contata por meio das redes sociais ou dos nossos canais 

de atendimento, quando do acesso para conhecer os produtos ofertados pela empresa; ou, 

ainda, quando se cadastra para participação em processo seletivo em nosso site. 

 

b. Obtidas de Terceiros 

 

Em casos específicos, nós também poderemos receber alguns Dados Pessoais seus através de 

Terceiros. Por exemplo, informações disponibilizadas por contratantes da LATAM Pass como por 

exemplo Consultores, Prestadores de Serviços, Fornecedores que nos auxiliam a oferecer 

produtos e serviços cada vez melhores a você, ou, ainda, em decorrência da ocorrência de 

serviços creditícios, provenientes, por exemplo, da SPC, Serasa Experian, etc. 

 

c. Automaticamente 

 

Em algumas situações, também poderemos coletar dados pessoais automaticamente dos 

dispositivos que você utiliza para acessar o nosso website. Essas informações nos auxiliam a 
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gerar estatísticas de acesso e, assim, conhecer melhor o nosso público. Isso é importante para 

que possamos aperfeiçoá-lo cada vez mais e adequá-lo ao maior público possível. Alguns desses 

dados podem ser coletados por meio de cookies ou tecnologias similares, conforme 

explicaremos em tópico próprio abaixo. 

 

d. Disponíveis Publicamente 

 

Há, também, a possibilidade de coletarmos informações suas que se encontrem disponibilizadas 

publicamente, incluindo, mas não se limitando a, mídias sociais (como, Instagram, Facebook e 

etc.) e bases de dados de órgãos públicos (por exemplo, Receita Federal). 

 
 

10. O que são cookies e como os utilizamos? 

 
Cookies são arquivos de texto que podem ser armazenadas em seus dispositivos eletrônicos 

quando você visita o nosso Site. A LATAM Pass se utiliza desta ferramenta para diferentes 

finalidades, como gerar estatísticas de acesso, aprimorar a sua experiência em nossa interface / 

domínio, dentre outras. 

 
Agregados em grupos, abaixo listamos todas estas finalidades: 

 
 

 

Tipo de 
Cookie 

 
O que eles fazem? 

 

Necessários/E
ssenciais 

São cookies essenciais para viabilizar o adequado funcionamento do nosso 
website, assim como para permitir que você faça uso de todas as 
funcionalidades disponíveis. 

 
Desempenho/ 
Análise 

São cookies que nos ajudam a entender como os visitantes interagem com 
o nosso website, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o 
tempo de visita ao site e quaisquer problemas eventualmente 
encontrados. 

 

Funcionais 
São cookies que permitem que o nosso website se lembre das suas 
escolhas anteriores, como, por exemplo idioma de navegação. São 
responsáveis por proporcionar uma experiência personalizada. 



 

Tipo de 
Cookie 

 
O que eles fazem? 

 
 

Marketing/P
ublicidade 

São cookies utilizados para fornecer mais conteúdos relevantes e 
específicos para os seus interesses. Podem, ainda, ser utilizados para 
apresentar publicidade com um maior direcionamento ou limitar o 
número que esta é veiculada. Também, permitem a medição da eficácia 
de uma campanha lançada. 

 

Destacamos que os cookies necessários são essenciais para o normal funcionamento do nosso 
Site, sendo que a oposição à utilização desta ferramenta poderá implicar na inutilização de sua 
experiência ou na suspensão de seu acesso. 

 

 

11. DÚVIDAS? 

 

Caso você tenha qualquer dúvida, você pode entrar em contato com nosso Encarregado pelo 
Tratamento de Dados Pessoais, o escritório Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados, pelo e-
mail: dadopessoal@latam.com. 
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