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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Política de proteção de dados pessoais e privacidade se aplica a todos os dados
processados

e

coletados

pela

ETM

Engenharia,

por

meio

de

seu

website:

http://etm.eng.br ou por outra forma externa de captação. Com esta Política, a ETM
Engenharia, como controladora dos dados gostaria de expor as formas de coleta, uso e
divulgação dos dados pessoais, quando ocorrer o processamento.
Este documento estabelece diretrizes e procedimentos para o tratamento dos
dados pessoais em conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)1 e Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 –
Lei do Marco Civil da Internet2.

1

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

2

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Lei do Marco Civil da Internet.
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1. CONCEITOS PRINCIPAIS DA LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabeleceu regras e definições para o
tratamento dos dados pessoais e para melhor compreensão, elaboramos um quadro
explicativo:

Dados Pessoais

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
Ex.: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, número do
telefone, endereço residencial, endereço eletrônico (e-mail), imagem
fotográfica ou computacional, dados bancários, informações dos
dependentes legais e etc.

Dado Pessoal Sensível

Dado 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.

Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu
tratamento.

Dado Anonimizado

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação transferência, difusão ou extração.

Tratamento

Controlador

Operador

Titular

Encarregado (DPO)

ANPD

“Pessoa natural ou
jurídica, de direito
público ou privado, a
quem competem as
decisões referentes
ao tratamento de
dados pessoais”

“Pessoa natural
ou jurídica, de
direito público ou
privado, que
realiza o
tratamento de
dados pessoais
em nome do
controlador”

“Pessoa natural a
quem se referem
os dados
pessoais que são
objeto de
tratamento”

“Pessoa indicada pelo
controlador e operador
para atuar como canal
de comunicação entre o
controlador, os titulares
dos dados e a
Autoridade Nacional de
Proteção de Dados
(ANPD)”

Autoridade Nacional de
Proteção de Dados
“órgão da
administração pública
responsável por zelar,
implementar e fiscalizar
o cumprimento desta
Lei em todo o território
nacional”

2. ATIVIDADES DE TRATAMENTO
O tratamento de dados pessoais é qualquer ação que se faça com dados pessoais,
como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
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avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração.
Os seguintes princípios deverão ser seguidos pela ETM Engenharia, para as
atividades de tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD:
•

finalidade legítima, específica e explícita, que deve ser informada ao titular. É
vedado o tratamento posterior dos dados incompatível com essas finalidades;

•

adequação do tratamento dos dados, o qual deverá ser compatível com as
finalidades informadas ao titular;

•

necessidade do tratamento dos dados limitada e objetiva ao mínimo
necessário, abrangendo somente os dados pertinentes, proporcionais e não
excessivos;

•

livre acesso garantido aos titulares, sobre a forma, duração do tratamento e a
integralidade de seus dados, sempre de forma gratuita;

•

qualidade dos dados, exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de
acordo com a necessidade e finalidade;

•

transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

•

segurança e prevenção: garantia da utilização de medidas técnicas e
administrativas adequadas ao tratamento e proteção dos dados, bem como a
adoção de medidas de proteção para acessos não autorizados, acidentes lícitos
ou ilícitos de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

•

não discriminação: proibido o tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou
abusivos;

•

responsabilização e prestação de contas com a demonstração e comprovação
da adoção das providências necessárias e medidas eficazes para o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.
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3. BASE LEGAL E O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O tratamento de dados será realizado com o expresso e inequívoco consentimento
do usuário, o qual poderá ser revogado através de um pedido formal junto ao canal da
LGPD: https://etm.eng.br/contato e por meio do e-mail: dpo@etm.eng.br.
As informações coletadas têm como finalidade o estabelecimento de vínculo,
estas informações são utilizadas para identificar você de uma forma individualizada. As
informações poderão ser utilizadas para a gestão, administração, prestação, ampliação,
manutenção e melhoria das relações. Em alguns casos, o tratamento de dados tem por
finalidade a prestação dos serviços, ou, ainda o exercício de direito, nos termos da
legislação vigente.
A base legal nestes casos, o tratamento de dados é autorizado pelo inciso I ao X do
artigo 7º e caput do artigo 23 da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.
3.1 Tipos de Dados Coletados
Poderão ser coletados dados e informações de identificação para realização de
cadastro em formulário próprio e para a finalidade que se destina: recrutamento e
seleção, registro de Colaborador e acompanhamento da saúde e segurança ocupacional.
3.2 Aplicação Sites de Terceiros
Esta Política se aplica somente ao website da ETM Engenharia, e não abrange
serviços de terceiros. Todos os nossos serviços poderão ser utilizados para coleta de
dados pessoais. Estão incluídos sites operados pela ETM Engenharia, através do website
institucional como serviços ou aplicativos de terceiros, como por exemplo: correio
eletrônico, formulários, serviços de comunicação eletrônica, redes sociais e outros.
4. TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS
A ETM Engenharia realiza o tratamento de dados sensíveis de acordo com o
consentimento do titular, ou do seu responsável legal, de forma individualizada e
respeitando a especificidade de cada finalidade.
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É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais. O
consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza a
ETM Engenharia, a tratar seus dados. Assim, em consonância com a Lei Geral de
Proteção de Dados, seus dados só serão coletados, tratados e armazenados mediante
prévio e expresso consentimento.
Exceto para os casos onde exista o cumprimento de uma obrigação legal,
execução de políticas públicas realização de estudos com a anonimização dos dados
pessoais sensíveis, no exercício regular de direitos em contrato, processos judiciais,
administrativos e arbitrais, para a proteção da vida e segurança física das pessoas, tutela
da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde ou autoridade sanitária e
prevenção à fraude.
Nos casos, onde há dispensa do consentimento, para que a ETM Engenharia,
cumpra obrigações legais, será dada a publicidade dos fatos.
5. O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS SEGUROS?
Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas,
eletrônicas e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade.
Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados
pessoais coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais
violações gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e
tratados.
Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:
a) Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais;
b) O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de
confidencialidade;
c) Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo.
A ETM Engenharia, se compromete a adotar as melhores posturas para evitar
incidentes de segurança. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de
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segurança, problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques
cibernéticos de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do
próprio usuário.
Em caso de incidentes relacionados a segurança que possa gerar risco ou dano
relevante para o usuário ou qualquer um de nossos usuários, comunicaremos aos
afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em
consonância com as disposições da Lei.
6. USO DOS DADOS PESSOAIS
Seus dados pessoais serão utilizados para as seguintes finalidades.
6.1 Gestão de Relacionamento com Clientes
•

Gestão de contratos, como a gestão de todas as interações e transações com
terceiros que nos tomam serviços;

•

Gestão de desempenho, como a criação de avaliações de desempenho;

•

Gerenciamento de riscos, como estratégias para responder a interrupções de
projetos e na execução dos serviços prestados;

•

Controle de dados, como validação de solicitações de Clientes, visando
fortalecer os vínculos e a comunicação com nossos Clientes e organizações
externas.

6.2 Recrutamento e Seleção
No processo de recrutamento de novos Colaboradores, caso você tenha
cadastrado ser currículo em nosso portal de vagas, que pode ser acessado em:
https://etm.eng.br/pessoas/ ou outra forma de contato realizada. Utilizamos estas
informações para verificar a sua qualificação e competências para o cargo desejado.
6.3 Comunicação e Marketing
Usamos os seus dados em nossas pesquisas organizacionais, indicadores,
programas institucionais e avaliações internas.

8

Utilizamos os dados pessoais para divulgação de campanhas e ações de
marketing, com o propósito de fidelização dos Colaboradores e dos nossos Clientes. A
ETM Engenharia realiza o tratamento destes dados, sempre de acordo com o
consentimento do titular, ou do seu responsável legal, de forma individualizada e
respeitando a especificidade de cada finalidade.
7. POLÍTICA DE COOKIES
7.1 O que são Cookies?
Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, o website da ETM
Engenharia usa Cookies, que são pequenos arquivos baixados no seu computador, para
melhorar a sua experiência. Ao acessar nosso site e consentir com o uso de Cookies,
você manifesta conhecer e aceitar a utilização de um sistema de coleta de dados de
navegação com o uso de Cookies em seu dispositivo.
7.2 Como usamos os Cookies?
Na escolha da opção “Permanecer Conectado”, o site irá manter os denominados
Cookies definitivos no seu dispositivo, de forma a assegurar que você não precise se
reconectar em recorrentes visitas ao site, contudo, este serviço não estará acessível se a
opção armazenamento de cookies estiver inativa no seu navegador.
7.3 Desativação de Cookies
Você pode, a qualquer tempo alterar as permissões, bloquear ou recusar os
Cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode
inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos do site.
A desativação do salvamento dos cookies em seu navegador (mais informações
sobre isso podem ser encontradas em "Extras - Opções de Internet", na barra de
ferramentas do seu navegador).
8. ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A qualquer tempo você poderá revogar seu consentimento. O término do
tratamento dos dados pela ETM Engenharia ocorrerá nas seguintes hipóteses:
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a) Quando verificada que a finalidade foi alcançada ou quando os dados deixarem
de ser necessários ou pertinentes a finalidade especifica;
b) Encerramento do período de tratamento;
c) Quando ocorrer a solicitação do titular para a revogação do consentimento,
desde que resguardado o interesse público;
d) Quando determinado pela autoridade nacional, na ocorrência de violação a
proteção de dados pessoais.
A ETM Engenharia, realiza o tratamento de dados de acordo com o tempo
necessário e de acordo com sua base legal. Encerrado o período de tratamento, os dados
pessoais serão eliminados, sendo autorizada a conservação somente nas situações
previstas na legislação vigente.
9. RESPONSABILIDADE
A ETM ENGENHARIA, prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos
processos de tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada,
observando suas disposições e zelando por seu cumprimento. Além disso, também
assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas seguramente
aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados.
10. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA
Esta política poderá ser alterada a qualquer tempo sempre que haja necessidade.
Por este motivo, é importante que sejam realizadas consultas regulares, para que seja
verificada a data de modificação. Qualquer alteração será publicada na presente Política.
Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site e
sempre lhe notificaremos acerca das mudanças ocorridas.
Ao utilizar nosso site e/ou plataformas e fornecer seus dados pessoais após tais
modificações, você as consente. A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e
atualizada pela última vez em: 28 de maio de 2021.
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11. CONTATO
Caso surjam dúvidas após a leitura desta Política, ou por qualquer razão seja
necessário a comunicação para questões envolvendo os seus dados pessoais, o contato
poderá ser realizado nos canais abaixo:
Encarregado DPO: Marcelo Luiz Nunes da Silveira
E-mail: dpo@etm.eng.br
Ouvidoria: https://etm.eng.br/contato/
A ETM Engenharia, se preocupa com a sua privacidade e está comprometida em
manter seus dados pessoais seguros. Esta Política tem como objetivo além da
implementação e padronização do controle e proteção dos dados pessoais, promover a
cultura da privacidade, conscientizando todos sobre a importância deste tema.
A presente Política de Privacidade será regida e interpretada de acordo com a lei
brasileira e estará sujeito ao foro brasileiro.
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