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TERMO DE USO 

 
LGPD – SITE DA ENTIDADE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SUL PREVIDÊNCIA 
 
A sua privacidade é de extrema importância para a Sul Previdência e o termo de uso e acesso às 
informações públicas do Site e das áreas restritas, poderão ser conferidos por meio deste documento 
e da política de privacidade.  
 
O endereço do Site SUL PREVIDÊNCIA possui livre acesso a qualquer usuário, porém existem áreas 
restritas, de conteúdo restrito aos participantes, como os portais de “área dos participantes” e “Meu 
Futuro”. Para ter acesso ao portal, é necessário o cadastro com a criação de login e senha, havendo, 
nesse caso, o fornecimento de dados pessoais necessários para a validação do cadastro, incluindo 
procedimentos que possam envolver a utilização de cookies para o acesso.  
 
O Site oferece informações sobre a história da SUL PREVIDÊNCIA, planos previdenciários, informações 
assistenciais, investimento, noticias, relatórios anuais, informações para atendimento e outros 
elementos de interesse dos participantes, assistidos, beneficiários ou agregados, empregados, 
colaboradores, prestadores de serviços ou terceiros, visitantes e usuários interessados em 
informações disponibilizadas pela entidade.  
 
A SUL PREVIDÊNCIA se reserva ao direito de atualizar o Site, os serviços disponíveis e o presente 
Termos de Uso sempre que necessário e sem prévia notificação.  
 
O termo de uso vigente tem o objetivo de estabelecer as condições de utilização do site da SOCIEDADE 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SUL PREVIDÊNCIA, onde ao utilizar as funcionalidades do Site, 
estará de acordo com as condições gerais, responsabilidades dos participantes, assistidos, 
beneficiários ou agregados, empregados, colaboradores, prestadores de serviços ou terceiros, 
visitantes e usuários.  
 
No uso do Site e suas aplicações, o acesso é seguro e está disponível a qualquer hora do dia, com 
exceção de intervalos sem prévia notificação aos usuários, ocasionais para manutenções técnicas, 
verificações e atualizações de segurança, que possam vir a impossibilitar o acesso.  
 
Os participantes, assistidos, beneficiários ou agregados, empregados, colaboradores, prestadores de 
serviços ou terceiros, visitantes e usuários do Site da SUL PREVIDÊNCIA, não podem, sob qualquer 
hipótese, copiar, extrair, adulterar ou utilizar conteúdos e imagens para benefício próprio ou de 
terceiros, sob pena de incorrer em penalidades legais decorrentes de tal violação.  

 

Florianópolis, 06 de maio de 2021. 

  


