Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ISO/IEC 27001:2013
Certificamos que:

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
Alameda Araguaia, 2104 - 8º Andar - Cj. 81, 82, 83 e 84
Alphaville
Barueri
São Paulo
06455-000
Brasil

Possui o Certificado Número:

IS 699230

e opera um Sistema de Gestão de Segurança da Informação conforme os requisitos ISO/IEC 27001:2013 para o
escopo à seguir:
O Sistema de gestão de segurança da informação que suporta a formação de bancos de dados
de histórico de crédito com informações de Cadastro Positivo e Negativação, bem como o
respectivo fornecimento desses serviços a consulentes, cadastrados e fontes de informação, e
está em conformidade com a Declaração de Aplicabilidade versão 1.1 de 22/01/2019.
The Information Security Management System that supports the formation of credit history
databases with information on Positive Registration and Negativation, a s well as the
respective provision of these services to consultants, registrants and sources of information,
and is in compliance with the Statement of Applicability version 1.1 dated 01/22/2019.
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Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.
Escritórios Americas : 12950 Worldgate Drive, Suite 800, Herndon, VA 20170-6007 USA

Certificado Nº:

IS 699230

Localização

Atividades Certificadas

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
Alameda Araguaia, 2104 - 8º Andar - Cj. 81, 82, 83 e 84
Alphaville
Barueri
São Paulo
06455-000
Brasil

O Sistema de gestão de segurança da informação que
suporta a formação de bancos de dados de histórico de
crédito com informações de Cadastro Positivo e Negativação,
bem como o respectivo fornecimento desses serviços a
consulentes, cadastrados e fontes de informação, e está em
conformidade com a Declaração de Aplicabilidade versão 1.1
de 22/01/2019.
The Information Security Management System that supports
the formation of credit history databases with information on
Positive Registration and Negativation, a s well as the
respective provision of these services to consultants,
registrants and sources of information, and is in compliance
with the Statement of Applicability version 1.1 dated
01/22/2019.

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
Equinix SP3 (COLOCATION)
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 249
Tamboré
Santana de Parnaíba
São Paulo
06543-001
Brasil

Colocation - Data Center Equinix SP3

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
EQUINIX RJ2 (COLOCATION)
Estrada Adhemar Bebiano, 1380
Del Castilho
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
21051-290
Brasil

Colocation - Data Center Equinix RJ2
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Este certificado está relacionado ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação, e não a seus produtos ou serviços das organizações certificadas. O número de
referencia do Certificado, o logo do organismo Certificador / ou Acreditador não podem ser mostrados em produtos ou indicados em documentos, considerando
produtos ou serviços. Material promocional, anúncios ou outros documentos relacionados a este certificado, a marca registrada do organismo de certificação ou o
logo do acreditador, devem atender as especificações do certificado. O certificado por si só não propicia imunidade as empresas certificadas de suas obrigações
legais.
Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.
Escritórios Americas : 12950 Worldgate Drive, Suite 800, Herndon, VA 20170-6007 USA

