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1. Introdução
Na função de ente credenciado a atuar no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira,
esta AUTORIDADE CERTIFICADORA coleta e trata dados pessoais de seus Titulares de Interesse
para as seguintes finalidades:

(a)Emitir e gerir certificado digital para pessoa física ou jurídica;
(b)Realizar serviço de suporte e atendimento ao cliente e/ou a titular de certificado digital;
(c)Realizar a gestão e o suporte operacional de Agentes de Registro;
(d)Realizar atribuições específicas de gestão de recursos humanos;
(e)Credenciar e autorizar novo ente ou prestador de serviço junto à ICP-Brasil;
(f)Autenticar documentos eletrônicos pela aposição de assinatura digital;
(g)Habilitar ou desabilitar Agente de Registro em Autoridade de Registro vinculada,
produzindo cadastro e dossiê e autorizando-o no sistema de emissão; e
h) Garantir a conformidade com as normas da ICP-Brasil.

A AUTORIDADE CERTIFICADORA se preocupa com os seus dados pessoais.
Acesse neste link nossa Política de Coleta e Tratamento de Dados Pessoais (“Política de
Privacidade”) para receber mais detalhes a respeito de cada uma das finalidades acima descritas,
para entender quais dados pessoais são tratados, para identificar em qual categoria de Titular de
Interesse você se encaixa e para conhecer as bases legais que nos autorizam a realizar o tratamento
de seus dados pessoais.

2. Contato
Caso queira conversar conosco a respeito da forma como tratamos seus dados, entre em contato
com certificados@serpro.gov.br
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