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SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SUJEITOS A LGPD
Lei nº 13.709/2018

ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE APLICA-SE APENAS AO PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS SUJEITOS AO REGULAMENTO DA LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) CITADA ACIMA

1. NOSSA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE

A SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA pode coletar seus dados pessoais ao
visitar nosso site ou através de negócios com você.
A proteção de seus dados pessoais é de grande importância para a nossa empresa.
A Política de Privacidade, portanto, pretende informá-lo(a) sobre como a Secur Comercial, com sede na Rua
Padre Agostinho Poncet, nº 327 – São Paulo/SP, atuando como controlador de dados, coleta e processa
seus dados pessoais que você envia ou divulga para nós. A empresa também atua como controladora ou
processadora de dados quando processamos seus dados pessoais recebidos ou obtidos por meio de
terceiros.
Se você não deseja que seus dados pessoais sejam usados conforme estabelecido nesta Política de
Privacidade, por favor, não nos forneça seus dados pessoais. Observe que, nesse caso, talvez não possamos
fornecer nossos serviços, você pode não ter acesso e/ou usar alguns recursos do site e sua experiência de
cliente pode ser afetada.

Se você tiver alguma dúvida ou comentário relacionado a esta Política de Privacidade, entre em contato
conosco usando o endereço de contato: privacidade@secur.com.br
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2. COMO USAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

A empresa pode coletar e processar seus dados pessoais para os fins detalhados abaixo, que são
necessários para que possamos buscar nosso legítimo interesse e fornecer serviços adequados:

•

Garantir que o conteúdo do nosso site seja apresentado da maneira mais eficaz para você;

•

Para notificá-lo(a) sobre alterações no nosso serviço e/ou comunicados gerais;

•

Gerenciar sua conta de cliente; e

para aceitar sua visita à empresa e gerenciar as informações a seu respeito (nome do departamento, cargo,
número de telefone, endereço de e-mail, etc.) fornecidos pela sua empresa em possíveis eventos que
promovemos.
A empresa também pode coletar e processar seus dados pessoais para os seguintes fins, com base na
execução de nosso relacionamento contratual:
•

Executar operações e divulgação de vendas;

•

Explicar vários negócios e/ou operações aos funcionários por meio de informativos internos ou
intranet, etc.

Por fim, sujeitas à obtenção de seu consentimento prévio e expresso, a SECUR também pode coletar e
processar seus dados pessoais para os seguintes fins:
•

Fazer anúncios de marketing em relação aos eventos que realizamos;

•

Fornecer informações que possam ser do seu interesse;

•

Permitir que você participe de recursos interativos de nossos serviços ou eventos quando você
escolher;

•

Fazer análise de negócios.

Esteja ciente de que você tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, e isso sem afetar
a legalidade do processamento com base no seu consentimento antes da retirada.
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A empresa processará seus dados para esses fins especificados, explícitos e legítimos e não processa os
dados de maneira incompatível com esses propósitos. Se pretendemos processar dados pessoais
originalmente coletados para um propósito, afim de atingir outros objetivos, garantirá que você seja
informado disso. Manteremos seus dados pessoais pelo tempo que forem necessários entre nossa relação
com você.

3. QUE TIPOS DE DADOS PESSOAIS USAMOS?

Para os fins especificados nesta Política de Privacidade, a Empresa precisa coletar as seguintes
categorias de dados pessoais:
•

Informações da empresa: nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, nome da empresa,
cargo, etc;

•

Outras informações: fotos, filmes, informações confidenciais;

A empresa pode obter esses dados pessoais diretamente de você quando você decidir nos comunicar esses
dados ou indiretamente, onde esses dados pessoais estão disponíveis publicamente na internet. A empresa
garante que os dados pessoais se processados, sejam adequados, relevantes e limitado ao necessário em
relação aos propósitos para os quais são processados.

4.

COMO COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

A empresa pode compartilhar seus dados pessoais dentro dela mesma e com terceiros de acordo com
a LGPD.
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Parceiros estratégicos
Sujeito a seu consentimento prévio, seus dados pessoais podem ser transferidos, armazenados e
processados posteriormente por parceiros estratégicos que trabalham conosco para fornecer nossos
serviços ou nos ajudar no mercado de prospecção de clientes. Atualmente, a empresa pode compartilhar
seus dados pessoais com os seguintes parceiros (instituições financeiras e agencia de marketing). Seus dados
pessoais serão compartilhados apenas por nós com essas empresas para fornecer ou melhorar nossos
serviços e publicidade.

Provedores / Prestadores de serviço

A empresa compartilha seus dados pessoais com empresas que prestam serviços em nosso nome, tais
como: hospedagem, manutenção, serviços de suporte, serviços de e-mail, segurança da informação,
marketing, auditoria, atendimento de pedidos, processamento de pagamentos, duplicatas, análise de dados,

prestação de serviço ao cliente e realização de pesquisas com clientes e pesquisas de satisfação. Atualmente,
podemos compartilhar seus dados pessoais com os provedores de serviços.

Conformidade Legal e Segurança

Pode ser necessário para a Empresa – por lei, processo legal, litígio e/ou solicitações de órgãos públicos
e autoridades governamentais dentro ou fora do seu país de residência – divulgar suas informações pessoais.
Também podemos divulgar seus dados pessoais se determinarmos que, para fins de segurança nacional,
aplicação da lei ou outras questões de importância pública, a divulgação é necessária ou apropriada.
A empresa também pode divulgar seus dados pessoais se determinarmos de boa fé que a divulgação é
razoavelmente necessária para proteger nossos direitos e buscar soluções disponíveis, fazer cumprir nossos
termos e investigar fraudes ou proteger nossas operações, negociações ou usuários.
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Transferências de dados

Tais divulgações podem envolver a transferência de seus dados pessoais para outros países. Para cada
uma dessas transferências, as Companhias garantem um fornecimento adequado do nível de proteção dos
dados transferidos, em particular através da celebração de cláusulas contratuais.
Não usaremos seus dados pessoais para fins de marketing on-line, a menos que você tenha expressamente
consentido em tal uso de seus dados pessoais.

5.0 NOSSOS REGISTROS DE PROCESSOS DE DADOS

A empresa lida com registros de todo o processamento de dados pessoais de acordo com as obrigações
estabelecidas pelo LGPD, tanto onde podemos atuar como o controlador ou como o processador.
Nesses registros, refletimos todas as informações necessárias para cumprir a LGPD e cooperar com as
autoridades de supervisão.

6.0 MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa processa seus dados pessoais de maneira a garantir a segurança apropriada, incluindo
proteção contra processamento não autorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou dano,
usando as medidas técnicas ou organizacionais apropriadas para alcançar esse objetivo.

7.0 NOTIFICAÇÃO DE QUEBRAS DE DADOS AO SUPERVISOR COMPETENTE E AUTORIDADES

Em caso de violação da segurança que leve à destruição acidental ou ilegal, perda, alteração,
divulgação não autorizada ou acesso a dados pessoais transmitidos, armazenados ou processados de outra
forma, a empresa possui os mecanismos e políticas em vigor para identificá-lo e avaliá-lo prontamente.

PPD-001

✓

Dependendo do resultado de nossa avaliação, faremos as notificações necessárias para as autoridades
de supervisão e comunicação com os titulares de dados afetados.

8.0 PROCESSAR RESULTADO EM ALTO RISCO PARA SEUS DIREITOS E LIBERDADE
A empresa possui mecanismos e políticas em vigor para identificar atividades de processamento de

dados. Se algum desses dados de atividade de processamento for identificada, nós avaliaremos
internamente e a interromperemos ou garantiremos que o processamento seja compatível com a LGPD ou
que salvaguardas técnicas e organizacionais apropriadas sejam adotadas para prosseguir com ele.

9.0 SEUS DIREITOS

Você tem os seguintes direitos em relação aos dados pessoais coletados e processados por nós:
•

Informações sobre o processamento de dados: Você tem o direito de obter de nós todos os requisitos e
informações sobre nossas atividades de processamento de dados que lhe dizem respeito;

•

Acesso a dados pessoais: Você tem o direito de obter de nós uma confirmação sobre seus dados
pessoais não referentes ao seu processamento e, nesse caso, acesso aos dados pessoais e certas
informações relacionadas;

•

Retificação ou apagamento de dados pessoais: Você tem o direito de obter de nós a retificação dos
dados pessoais imprecisos relativos a você sem demora injustificada e para concluir quaisquer dados
pessoais incompletos. Você também pode ter o direito de obter de nós o apagamento de dados pessoais
a seu respeito sem demora injustificada, quando determinadas condições aplicáveis;

•

Restrição ao processamento de dados pessoais: Você pode ter o direito de obter de nós a restrição do
tratamento de dados pessoais, quando certas condições legais se aplicam. Objetar o tratamento de
dados pessoais: Você pode ter o direito de objetar, por motivos relacionados à sua situação particular,
a qualquer momento para o processamento de dados pessoais a seu respeito, quando se aplicam certas
condições legais;
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•

Portabilidade de dados de dados pessoais: você pode ter o direito de receber seus dados pessoais de
forma estruturada, comumente usada e legível por máquina, e tem o direito de transmitir esses dados
para outro controlador sem nosso impedimento, quando certas condições se aplicam;

•

Não estar sujeito à tomada de decisão automatizada: você pode ter o direito de não estar sujeito a
tomada de decisão automatizada (incluindo criação de perfil) com base no processamento de seus
dados pessoais, na medida em que isso produz efeitos legais ou similares sobre você.

10.0 LINKS PARA OUTROS SITES

A Empresa pode propor links de hipertexto do Site para sites de terceiros ou fontes da Internet. Não
controlamos e não podemos ser responsabilizados pelas práticas e conteúdo de privacidade de terceiros.

11.0 ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A empresa pode revisar ou atualizar esta Política de Privacidade de tempos em tempos. Quaisquer
alterações neste documento (Política de Privacidade), somente entrará em vigor após a publicação da
Política de Privacidade revisada através do Site.
Se fizermos alterações que acreditamos serem significativas, iremos informá-lo(a) através do site para
possível conhecimento (ciência) e consentimento, quando aplicável.

12.0 CONTATO

Para qualquer dúvida ou solicitação relacionada a esta Política de Privacidade, você pode entrar em
contato com a nossa equipe de Segurança da informação através do endereço: privacidade@secur.com.br
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