ANEXO I
Tabela de Períodos de Retenção de Dados
Titular do dado

Colaboradores da

Tipo de dado pessoal

- Nomes/Iniciais

BHub

Documento base

Finalidade da

Prazo de

Legislação

Base Legal

retenção

Retenção

Aplicável

para a retenção

- Carta/Comunicado de

Defesa em

5 anos

Art. 7º,

Exercício

demissão;

eventuais ações

inciso VI,

regular de

judiciais/administr

da Lei

direitos em

ativas

13.709/18

processo

Art. 7º, inc.

administrativo

XXIX,

ou arbitral

- Dados de
documentos ou

- Termo de Rescisão do

documentos emitidos

Contrato de Trabalho/Seguro

por órgãos oficiais

Desemprego

- Informações

judicial,

- Comunicado de aviso prévio;

CR/88

- Recibos/Comprovantes de

Art. 11,

- Informações

entrega de vale-transporte e

CLT

financeiras

vale-alimentação;

- Informações de

- Recibos/Comprovantes de

plano de saúde

pagamento de salário

profissionais

- Recibos/Comprovantes de
pagamento de férias
- Recibos/Comprovantes de
pagamento do 13º salário
- Recibos/Comprovantes de
pagamento de plano de saúde;
- Atestados médicos
- Acordos de
compensação/prorrogação de
horas

Colaboradores da

- Nomes/Iniciais

- Contrato de trabalho

Lei nº

Cumprimento

tempo de serviço

8.212/91 e

de obrigação

- Livro ou ficha de registro do

para fins de

8.213/91

legal

empregado

concessão de

BHub
- Dados de
documentos ou

Comprovação de

documentos emitidos

benefícios

por órgãos oficiais

previdenciários

Indeterminado

- Características
pessoais, relacionadas
a data e local de
nascimento,
nacionalidade,
naturalidade, estado
civil e correlatos;
- Filiação;
- Informações
residenciais;
Informações
profissionais e de
escolaridade;
- Informações
financeiras.
- Informações sobre
dependentes

Colaboradores da

- Nomes/Iniciais

BHub
- Dados de
documentos ou

Exames médicos admissional,

Comprovação de

periódico, de retorno ao

atendimento ao

Item 7.4.5.1

de obrigação ou

trabalho, mudança de função e

Programa de

da Portaria

regulatória.

Controle Médico

SSST nº

de Saúde

24/94

demissional.

documentos emitidos
por órgãos oficiais;

Perfil Profissiográfico

Ocupacional

Previdenciário (PPP)

(PCMSO) e à

20 anos

Cumprimento

- Características

Previdência

Lei nº

pessoais, relacionadas

Social.

6.514/77

a data de nascimento,
nacionalidade, gênero,

Art. 168 e

estado civil e

169 da CLT.

correlatos;

Art. 266,
IN INSS

- Informações

77/2015

residenciais;
Informações
profissionais.
Até 30 anos,
Colaboradores da

- Nomes/Iniciais

Comprovantes/Recibos/

Comprovação do

dependendo do

Art. 3º, do

Cumprimento

Guias/DARFs/Listas de

recolhimento de

tributo

Decreto-lei

de obrigação

- Dados de

registro de recolhimento do

taxas/tributos

nº 2.052/83

legal

documentos ou

PIS/PASEP, CSLL, IR,

e

PIS/PASEP/Previ

documentos emitidos

COFINS, FGTS (GFIP e

Defesa em

dência Social

Art.173 e

Exercício

por órgãos oficiais

GRFC/RFP), previdência

eventuais ações

(GPS)/Benefícios

174 do CTN

regular de

social (GPS) e benefícios

judiciais/administr

reembolsados

reembolsados pelo INSS.

ativas de cunho

pelo INSS/ Folha

fiscal/previdenciár

de pagamento –

Lei nº

judicial,

io/trabalhista

10 anos

8.212/91

administrativo

BHub

- Informações
profissionais

Folha de pagamento

e

direitos em
Art. 32, da

- Informações

processo

ou arbitral

financeiras.

COFINS, CSLL,
IR – 5 anos
FGTS – 30 anos

Colaboradores da

- Informações gerais

Sistema/Aparelho eletrônico de

Identificação do

Enquanto durar o

Art. 11,

Prevenção à

BHub

sensíveis (dado

segurança

colaborador para

contrato de

inciso II,

fraude e à

ingresso no local

trabalho ou a vida

alínea g, da

segurança do

de trabalho

útil do sistema de

Lei nº

titular, nos

armazenamento (o

13.709/18

processos de

que ocorrer

(LGPD)

identificação e

biométrico)

primeiro)

autenticação de
cadastro em

sistemas
eletrônicos,

Candidatos a
vagas de emprego
na BHub

- Nomes/Iniciais
- Informações

Ficha de inscrição ou currículo

Eventual

submetidos em Site/Plataforma

contratação futura

ou enviados por e-mail

do candidato

profissionais e de

Até 1 ano
(em se tratando de
dados não
essenciais: i. ao

escolaridade.

Art. 7º, inc.

Legítimo

IX, Lei

interesse/expect

13.709/18

ativa

(LGPD)

cumprimento de
obrigações
legais/regulatórias
que exijam prazo
superior de
retenção; ii. ao
exercicio regular
de direitos).

- Nomes/Iniciais;
Clientes da BHub

Comprovantes de escrituração

Comprovação de

10 anos

Art. 37 Lei

ou terceiros que

- Dados de

contábil e fiscal da BHub

escrituração

prestam serviços/

documentos emitidos

(notas/faturas

contábil e fiscal

fornecem

por órgãos oficiais;

emitidas/recebidas, guias,

Art. 45,

registros bancários de

inciso III,

- Informações

entradas/saídas,

Lei 8981/95

profissionais;

recibos/comprovantes,

produtos à BHub.

9430/96

contratos e correlatos)

Potenciais clientes

174, do

financeiras

CTN

da BHub /
Clientes BHub

- Informações

Ficha de cadastro no

Comprovação do

Site/Plataforma, mídias sociais

histórico de

e/ou whatsapp/e-mail

acesso/registros

referentes a e-mail,

dos usuários

telefone e mídias

e

sociais

Marketing/Vendas

- Características
pessoais, referentes a
preferências de

de obrigação
legal ou
regulatória

Art. 173 e

- Informações

- Nomes/Iniciais

Cumprimento

Até 1 ano
(em se tratando de
dados não
essenciais: i. ao
cumprimento de
obrigações
legais/regulatórias
que exijam prazo
superior de
retenção; ii. ao

Art. 13 e 15

Cumprimento

da Lei nº

de obrigação

12.965/14

legal ou

(Marco

regulatória

Civil da

e

Internet)

Legítimo

e

interesse/expect

Art. 7º, inc.

ativa

IX, Lei

compra, preferências

exercicio regular

13.709/18

de navegação na

de direitos).

(LGPD)

Execução do

Até 90 (noventa)

Art. 7º, inc.

Execução do

Certificado digital /

contrato,

dias, contados do

V

contrato

Comprovantes de escrituração

até a devolução

termo de

/

/

contábil dos clientes da BHub

integral dos

encerramento do

Art. 16,

Eliminação dos

LGPD

dados após o

internet, perfil
comportamental;
- Informações sobre
dispositivos
móveis/computador

Clientes da BHub

- Nomes/Iniciais

ou terceiros que
prestam serviços/

- Dados de

fornecem

documentos emitidos

(notas/faturas

referidos

Contrato entre o

produtos aos

por órgãos oficiais

emitidas/recebidas, guias,

documentos, no

cliente e a BHub.

registros bancários de

prazo estipulado

Clientes da BHub
(ou contratam os

- Informações

entradas/saídas,

após o

serviços/produtos

financeiras

recibos/comprovantes, folha de

encerramento.

dos Clientes da
BHub)

término do
Contrato.

pagamento, contratos, atos
- Informações

societários, contrato/estatuto

profissionais/residenci

social, e correlatos)

ais

- Nomes/Iniciais

- Contrato de trabalho

Colaboradores (e

Execução do

Até 90 (noventa)

Art. 7º, inc.

Execução do

contrato,

dias, contados do

V

contrato

afins) de Clientes

- Dados de

- Livro ou ficha de registro do

até a devolução

termo de

/

/

da BHub

documentos ou

empregado

integral dos

encerramento do

Art. 16,

Eliminação dos

referidos

Contrato entre o

LGPD.

dados após o

documentos, no

cliente e a BHub.

documentos emitidos
por órgãos oficiais

- Comunicado de demissão;

prazo estipulado
- Informações

- Termo de Rescisão do

após o

profissionais

Contrato de Trabalho/Seguro

encerramento.

Desemprego
- Informações
financeiras

- Recibos/Comprovantes de
pagamento de vale-transporte e
vale-alimentação;

término do
Contrato.

- Características
pessoais, relacionadas

- Recibos/Comprovantes de

a data e local de

pagamento de salário

nascimento,
nacionalidade,

- Recibos/Comprovantes de

naturalidade, estado

pagamento de férias

civil e correlatos;
- Recibos/Comprovantes de
- Filiação;

pagamento do 13º salário

- Informações

- Recibos/Comprovantes de

residenciais;

pagamento de plano de saúde;

Informações

- Acordos de

profissionais e de

compensação/prorrogação de

escolaridade;

horas

- Informações sobre

-Folha de pagamento

dependentes
- Informações sobre
plano de saúde

- Comprovantes/Recibos/
Guias/DARFs/Listas de
registro de recolhimento do
PIS/PASEP, CSLL, IR,
COFINS, FGTS (GFIP e
GRFC/RFP), previdência
social (GPS) e benefícios
reembolsados pelo INSS.

- Recibos de entregas de
obrigações acessórias.

