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Para execução das políticas públicas a Dataprev trata os seguintes dados pessoais: 

• Gerais 

o Nome da pessoa 

o Nome da mãe 

o Nome do pai 

o Data de Nascimento 

o Data de Óbito 

o Número (identificador) da declaração de óbito. 

o Data da emissão da certidão 

o Ano do registro de óbito 

o Nome do falecido 

o Nome do local de óbito 

o Lugar do óbito 

o Logradouro do óbito 

o Número do logradouro onde ocorreu o óbito 

o Bairro onde ocorreu o óbito 

o Texto descritivo da causa da morte 

o Logradouro do falecido 

o Número do logradouro do falecido 

o Complemento do logradouro do falecido 

o Bairro do falecido 

o Domicílio (residência) do falecido caso more no exterior 

o Idade da pessoa falecida 

o Local de óbito estrangeiro do falecido 

o Pais do falecimento 

o Município de naturalidade do falecido 
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o Tipo de morte do falecido 

o Nome do atestante primário (do falecimento) 

o Local do sepultamento 

o Nome do declarante (do falecimento) 

o Título da ocupação do falecido 

o Cor da pele do falecido 

o Estado Civil 

o Nacionalidade 

o Sexo 

o Grau de instrução 

o Data de chegado do estrangeiro no país 

o Município de nascimento 

o País de nascimento 

o UF de nascimento 

o Email pessoal 

o Email comercial 

o Telefone residencial 

o Telefone comercial 

o Telefone celular 

o Data de divórcio 

o Data de chegada de estrangeiro no Brasil 

o Grau de parentesco (filho, dependente, etc) 

o Banco da conta corrente 

o Conta Corrente 

o Agência da conta bancária 

o Tipo da conta corrente 
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o Apelido da pessoa física 

o Órgão de lotação 

o Senha Seguro Desemprego Web 

o Senha Intermediação de Mão de Obra Web 

o Senha codificada do usuário offline CTPS 

o Condição de casado com brasileiro(s) em caso de trabalhador estrangeiro 

o Se o trabalhador estrangeiro tem filhos com brasileiro 

o Se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiências habilitadas ou 
de beneficiários reabilitados 

o Imposto de Renda Retido na Fonte 

o Número identificador da certidão de nascimento 

o Ano do registro da certidão de nascimento 

o Data em que foi registrada a certidão de nascimento. 

o Indica se o registrado (certidão de nascimento) possui gêmeo(s). 

o Número de gêmeos do registrado 

o Número da declaração de nascido vivo. 

o Logradouro do domicílio da genitora ou dos pais. 

o Bairro da genitora ou dos pais. 

o Número do logradouro da genitora ou dos pais. 

o Complemento do logradouro da genitora ou dos pais. 

o Descrição do domicílio estrangeiro dos pais. 

o Treinamentos e capacitações 

o Nome do Cônjuge 

o Número do documento do cônjuge 

o Data de emissão do documento 

o Descrição do documento 

o Nome do cônjuge após o casamento 
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o Nome do cônjuge de casamento anterior quando for o caso 

o Data da dissolução do casamento anterior quando for o caso 

o Código do País de Origem do Cônjuge 

o Data de nascimento do cônjuge 

o Endereço do cônjuge 

o Número do endereço do cônjuge 

o Bairro da residência do cônjuge 

o Endereço do cônjuge caso resida no exterior 

o Município de naturalidade do cônjuge 

o Endereço no exterior da mãe do cônjuge 

• De cadastro  

o Nome do Logradouro 

o Número do logradouro 

o Nome do bairro 

o Município 

o Complemento do endereço 

o País 

o CEP 

o Número de caixa postal 

• De dependentes e representantes legais 

o Nome dependente 

o Tipo dependente 

o Data nascimento 

o CPF dependente 

o Se dependente para fins de dedução do IRRF 

o Se dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. 
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o Se possui dependente com incapacidade 

o Documento do representante/procurador de beneficiário 

o Dados pessoais de testemunhas junto ao INSS 

• Endereço e contato 

• Números de documentos diversos  

• Dados de saúde 

• Vínculos, remunerações e contribuições 

• Informações de cartórios e centrais de registro civil 

 

São, ainda, tratados, os seguintes dados pessoais sensíveis: 

• Raça 

• Nome social 

• Etnia indígena 

• Nome da reserva indígena 

• Nome da reserva quilombola 

• Nome Social 

• Exame toxicológico do motorista profissional 

• Sexo (do cônjuge) 

• Qualidade de celebrante do casamento religioso. (Padre, Pastor, ...) 

• Celebrante do casamento religioso. 

• Observações gerais do médico 

• CID10 – Classificação Internacional de Doenças 

• Indicação de portador de deficiência 

• Deficiência da pessoa 

• Acidente trabalho CAT 

• Exames realizados na admissão/demissão 
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• Indicação de trabalhador sindicalizado 


