1 - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Na ACCETA ESPECIALISTAS LTDA, CNPJ 11.595.801/0001-63, privacidade e segurança
são prioridades e nos comprometemos com a transparência do tratamento de dados
pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso, esta presente Política de Privacidade
estabelece como é feita a coleta, uso e transferência de informações de clientes ou outras
pessoas que acessam ou usam nosso site.
Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas informações
pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas de Proteção de Dados (LGPD,
Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as
demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis.
Dessa forma, a ACCETA ESPECIALISTAS, doravante denominada simplesmente como
“ACCETA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.595.801/0001-63, no papel de Controladora
de Dados, obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade.
O objetivo do nosso website é informar sobre a ACCETA e divulgar os serviços por nós
oferecidos, relatar notícias relevantes e publicações feitas pelos nossos profissionais e
disponibilizar um canal de comunicação com o público, inclusive novos talentos que
desejam se candidatar a vagas de trabalho.
Nosso site e e-mails coletam e utilizam alguns dados pessoais dos colaboradores dos
nossos clientes, de forma a viabilizar a prestação de serviços e aprimorar a experiência
de uso.
Nós não temos o objetivo de coletar ou, de alguma forma, solicitar Dados Pessoais de
menores de 18 anos, uma vez que o website é voltado somente para navegação de
maiores de idade. Assim, caso tenhamos conhecimento de que coletamos Dados Pessoais
de um indivíduo menor de 18 anos, iremos desconsiderar as informações fornecidas e
não as manteremos em nossas bases.
Nesse sentido, a presente Política de Privacidade visa informá-los sobre como os seus
Dados Pessoais serão coletados, utilizados, transferidos, compartilhados e armazenados.
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Qualquer dúvida em relação à presente Política de Privacidade poderá ser esclarecida
entrando em contato pelo e-mail: dpo@acceta.com.br, indicando como assunto “Política
de Privacidade”.
2 - DEFINIÇÕES
Para fins desta Política, serão consideradas as seguintes definições:

•

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ou ANPD): órgão responsável
pela fiscalização do cumprimento das disposições da LGPD no território brasileiro;

•

Controlador(a): a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de
Dados Pessoais, especialmente relativas às finalidades e aos meios de Tratamento,
neste caso é a ACCETA;

•

Dados Pessoais: qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável, como: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número
de telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail, dentre outros;

•

Dados Pessoais Sensíveis: Dado Pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

•

Encarregado: pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar como
canal de comunicação entre o Controlador, os Titulares e a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD);
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•

Incidente(s): qualquer acesso, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda,
destruição ou dano acidental, ilegal ou não autorizado que envolva Dados
Pessoais;

•

Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD: Lei Federal nº 13.709/2018;

•

Operador(a): parte que trata Dados Pessoais de acordo com as instruções do
Controlador;

•

Tratamento: qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com Dados
Pessoais ou sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não
automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a
conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a
divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização,
a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição.

Outros termos aqui utilizados e não definidos acima possuem o significado atribuído em
cláusula específica ou o significado constante da Lei Geral de Proteção de Dados.

3 - INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS, FINALIDADE E BASE LEGAL

As suas informações podem ser utilizadas pela ACCETA conforme descrito na tabela
abaixo:
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Finalidade: Para você entrar em contato com a ACCETA via e-mail ou chat

Os Dados Pessoais informados não são comercializados ou trocados com qualquer
empresa terceira ou parceiro. O acesso às suas informações estará restrito apenas a
pessoas com autorização interna e específica para tanto.

Seus Dados Pessoais poderão ser compartilhados ou transferidos para terceiros que
prestam serviços relacionados com as nossas aplicações. Utilizamos terceiros que nos
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fornecem serviços de soluções tecnológicas, por exemplo, segurança da infraestrutura de
TI, gestão de e-mails, entre outras ferramentas.

Todos os seus Dados Pessoais são confidenciais e qualquer uso estará de acordo com a
legislação vigente e com a presente Política de Privacidade.

4- MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS

Implementamos uma série de Medidas de Segurança, Técnicas e Administrativas
necessárias para proteger os seus Dados Pessoais contra acessos não autorizados,
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de Tratamento de Dados Pessoais inadequado ou ilícito.

5 - RETENÇÃO E DESCARTE

Os Dados Pessoais coletados serão retidos até o término da duração do seu Tratamento,
ou seja, quando os Dados Pessoais não forem mais necessários para atingir as finalidades
informadas a você.

Os Dados Pessoais também poderão ser retidos até que haja pedido de eliminação de
Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a
legislação.
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Após esse prazo, se for o caso, algumas informações pessoais poderão ser mantidas pelo
período necessário para atender obrigações legais e para o exercício regular dos direitos
em juízo ou em esfera administrativa.

6 - SEUS DIREITOS

Seus Dados Pessoais são seus e, portanto, você tem direitos sobre eles.
Você, como Titular dos Dados Pessoais, tem direito de confirmação de Tratamento e
acesso de seus Dados Pessoais, direito de correção de Dados Pessoais incompletos,
inexatos ou desatualizados e outros direitos (como portabilidade, revogação de
consentimento, informação sobre compartilhamento e sobre a possibilidade de não
fornecer consentimento e eventuais consequências da negativa, bem como
anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou
tratados de forma inadequada).
Você poderá exercer os seus direitos por meio de comunicação escrita enviada para o email: dpo@acceta.com.br, fazendo os questionamentos que desejar.
Para atender seus direitos, além dos Dados Pessoais solicitados no formulário, podemos
solicitar outras informações para confirmar que a pessoa que está exercendo esses
direitos é de fato você ou uma pessoa que esteja autorizada a agir em seu nome.
Note que os direitos não são absolutos e nem sempre se aplicam a todos os casos, mas
sempre faremos tudo o que pudermos para honrar seus direitos sob a lei de proteção a
dado aplicável.

7- RECLAMAÇÕES
Você também tem o direito de peticionar perante a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados – ANPD, autoridade responsável por zelar pelo respeito dos direitos dos Titulares
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De Dados Pessoais no Brasil e fiscalizar o cumprimento da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”). Acesse em: https://www.gov.br/anpd/pt-br.

8 - ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos
que você visite periodicamente esta página para que tenha conhecimento sobre as
modificações realizadas. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem novas
autorizações suas, tornaremos pública a nova Política de Privacidade.

Se tiver alguma dúvida ou quiser dar feedback sobre as práticas de privacidade da
ACCETA, entre em contato conosco pelo e-mail dpo@acceta.com.br.

Esta versão da Política de Privacidade da ACCETA foi atualizada pela última vez em 10
de dezembro de 2021.
Informações do Responsável pela atualização:
Controlador de Dados Pessoais:
ACCETA ESPECIALISTAS LTDA
CNPJ nº 11.595.801/0001-63
Encarregado pela proteção de Dados Pessoais:
Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
dpo@acceta.com.br
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