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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

OBJETIVO DA POLÍTICA
A Vallitech Serviços Metalúrgicos Ltda/ Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos
LTDA (Vallitech) sempre pautou o desenvolvimento de suas atividades no mais
alto grau de qualidade, segurança e responsabilidade. Com o advento da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, a Lei nº. 13.709/2018 (LGPD) e das demais
legislações aplicáveis à proteção de dados no âmbito das suas atividades, a
Vallitech readequou seus processos, estabelecendo as medidas necessárias para
a efetiva proteção dos dados pessoais dos clientes, colaboradores e terceiros.
Nesta linha, o objetivo fundamental desta Política é estabelecer as regras e
orientações relativas ao tratamento de dados pessoais, bem como dispor as
informações a respeito dos processos de tratamento de dados realizados pela
Vallitech no exercício legítimo de suas atividades comerciais.

1. Escopo de aplicação

Esta Política de Privacidade é aplicável às atividades executadas pela Vallitech. como
responsável pelo tratamento de dados pessoais, seja na posição de Controladora ou
Operadora, devendo ser observados as seguintes delimitações de aplicação:
Dados Pessoais São todas as inf ormações que permitem a sua identif icação. Como por
exemplo, seu nome, CPF, e-mail, telefone, entre outros.
Dados Pessoais Sensíveis: São dados pessoais relacionados à origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, f iliação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
f ilosófico ou político, dado ref erente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculados a Você.
Tratamento de Dados Pessoais: Signif ica qualquer operação, como a coleta, produção,
recepção,

classif icação,

utilização,

acesso,

reprodução,

transmissão,

distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
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inf ormação, modif icação, comunicação, transferência, dif usão ou extração, realizada com
dados pessoais.
Titular de Dados: são todas as pessoas naturais a quem se ref erem os Dados Pessoais e
Dados Sensíveis que são objeto do Tratamento (você).
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados.
ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável pela f iscalização do
cumprimento da LGPD.

1.1. Escopo de aplicação funcional
As regras e disposições contidas nesta Política de Privacidade são aplicadas exclusivamente
aos processos de tratamento de dados f ísicos ou digitais realizados pela Vallitech Serviços
Metalúrgicos Ltda e Vallitech Indústria e Comércio de Artef atos Metálicos LTDA inscritas
respectivamente nos CNPJ(MF) sob nº 04.392.076/0001-60 e 01.987.265/0001-98, com sede
(Indústria) na cidade de Pinhais, Estado de Paraná, na Rua Apolônia Jacomel de Andrade,
140, Centro, Cep. 83324-160.
A aplicação desta Política estende-se a todas as instalações da VALLITECH, nas quais possa
haver qualquer tipo de processamento de dados pessoais.
1.2. Escopo de aplicação pessoal
São obrigados a cumprir e estão vinculados às disposições desta Política de Privacidades as
seguintes pessoas:
•

Todos aqueles que prestam serviços, direta ou indiretamente, na e para a VALLITECH,
independentemente da natureza jurídica da relação estabelecida com a empresa;

•

Todos os colaboradores que, em razão de sua atividade, tenham ou possam ter acesso
às instalações ou aos departamentos da empresa onde estão localizados os sistemas
de inf ormação ou recursos f ísicos através dos quais dados pessoais são tratados;

•

Todos os colaboradores que, em razão de sua atividade, tenham ou possam ter
acessos aos dados pessoais detidos pela Vallitech ou obtidos em seu nome e que
necessitam tratar dados pessoas para desenvolvimento de suas atividades.

As pessoas acima mencionadas, são consideradas usuários, e acessarão os dados pessoais
apenas na medida em que necessitem para execução de suas atividades. A gestão de acessos
é realizada através de um Procedimento de Gestão de Usuários específico que estabelece os
níveis de acesso e restrição de cada usuário, controlado pela Vallitech.
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A Vallitech é responsável por orientar todos os usuários, em razão de sua condição de
responsável, sobre o adequado cumprimento das disposições desta Política e dirimir dúvidas
que possam ser por eles apresentadas.
1.3. Escopo de aplicação material
As disposições desta Política aplicam-se ao tratamento de dados pessoais total ou
parcialmente automatizados e não automatizados, realizados por meio digital ou f ísico, pela
Vallitech.
O tratamento de dados pessoais pode ocorrer por qualquer meio, recurso ou f erramenta
disponibilizada pela Vallitech ou utilizada para execução das atividades, pelos usuários.
São compreendidos como meios, recursos e f erramentas:
•

Servidores Centrais;

•

Computadores f ixos (PC’s e desktops de usuários);

•

Computadores e dispositivos móveis (laptops, tablets, telef ones, celulares, entre
outros);

•

Servidor de e-mail;

•

Rede local;

•

Conexão à rede externa (VPN e acesso remoto);

•

Sistemas operacionais, ferramentas e aplicativos instalados para acessar dados;

•

Sistemas operacionais utilizados para gestão de processos e atividades;

•

Impressoras;

•

Mídia para cópia ou armazenamento de dados (CD, pendrive, etc);

•

Todos os tipos de mídia que pertencem à Vallitech, programas de computador,
sof tware, aplicativos e arquivos que contém dados pessoais ou tratam dados
pessoais;

•

Todos os documentos da Vallitech e documentos recepcionados por ela que estão
registrados em meio f ísico.

1.4. Escopo de aplicação territorial
Esta Política aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado pela Vallitech, na execução
de suas atividades, sempre que a operação de tratamento de dados ocorrer no território
nacional, tenham sido coletados ou pertençam a titular de dados pessoais no território
nacional ou que tenham como objetivo o f ornecimento de bens ou serviços no território
nacional.
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2. Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais
No tratamento de dados pessoais realizado pela Vallitech deverão ser observados, para o
devido atendimento dos padrões legais de proteção de dados, nos termos do artigo 6º da
LGPD, os seguintes princípios:
• Princípio da legalidade e boa-fé: todos os processos de tratamento de dados realizados
pela Vallitech devem ser realizados mediante a adoção de conduta correta, justa, adequada
e transparente perante os titulares de dados, sempre baseada na legalidade. A Vallitech
apenas tratará dados pessoais quando os propósitos do tratamento de dados estiverem
dispostos na legislação.
• Princípio da finalidade: o tratamento de dados realizado pela Vallitech somente será
realizado com propósitos legítimos, específicos, explícitos e inf ormados ao titular, sem
possibilidade de tratamento posterior de f orma incompatível com essas f inalidades.
•

Princípio da adequação: os dados tratados pela Vallitech devem ser adequados,
relevantes e limitados aos dados necessários às finalidades para as quais são processados.

• Princípio da necessidade: a Vallitech deve limitar o tratamento de dados ao mínimo
necessário para a realização de suas f inalidades, visando sempre a minimização do
tratamento e do compartilhamento.
• Princípio do livre acesso: a Vallitech deve garantir aos titulares a consulta facilitada e
gratuita sobre a f orma e a duração do tratamento de dados, bem como sobre a
integralidade de seus dados pessoais;
• Princípio da qualidade dos dados: a Vallitech adotará medidas e procedimentos para
assegurar que os dados tratados sejam precisos, exatos e atualizados, sendo que se
presume que os dados obtidos diretamente do titular de dados sejam precisos e
atualizados;
• Princípio da transparência: a Vallitech presará pela transparência em relação aos
titulares de dados pessoais, repassando inf ormações claras, precisas e f acilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento, observados os segredos comercial e
industrial;
• Princípio da prevenção: a Vallitech adota medidas para prevenir a ocorrência de danos
aos titulares de dados pessoais em virtude do tratamento de dados pessoais;
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• Princípio da não discriminação: a Vallitech não realizará o tratamento para f ins
discriminatórios ilícitos ou abusivos;
• Princípio da responsabilização e prestação de contas: a Vallitech demonstrará,
quando assim f or necessário, que adota as medidas ef icazes e capazes de comprovar a
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, a
ef icácia dessas medidas. Comprovará, ainda, que possibilita aos titulares o exercício de
seus direitos e que seus processos estão em conformidade com esta Política.
• Princípio da segurança e integridade: a Vallitech exerce o tratamento de dados
pessoais com nível de segurança adequado, incluindo proteção contra o processamento
não autorizado ou ilegal ou contra perda, destruição ou dano acidental, levando em
consideração os possíveis riscos para os direitos e liberdades dos titulares de dados
pessoais.
Além dos princípios acima dispostos, o tratamento de dados pessoais realizado pela
Vallitech observará a devida confidencialidade dos dados. Todos os usuários estão sujeitos
ao dever de conf idencialidade e deverão utilizar e tratar os dados pessoais apenas para a
f inalidade para a qual os mesmos f oram captados.

3.

Funções e obrigações

3.1. Funções e obrigações da Vallitech
A Vallitech, considerando todas as suas instalações, no Brasil, possui o status de
Responsável pelo tratamento de dados pessoais, caracterizando-se como Controladora,
quando possuir o poder de decidir sobre o tratamento de dados pessoais por ela obtidos,
sua f inalidade e critérios de tratamento e como Operadora, quando realizar o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador, dentro dos limites e f inalidades por ele
estabelecidos.
Possui a missão de garantir o adequado armazenamento dos dados pessoais, de suas
cópias de segurança e backup, bem como o adequado controle dos seus arquivos e
disponibilidade. Em razão de sua condição de Responsável, a Vallitech deve garantir o
cumprimento geral de todas as medidas de segurança e proteção de dados implementadas,
inclusive esta Política, bem como prestar todas as inf ormações necessárias, de forma
transparente, para os usuários e titulares de dados pessoais.
As obrigações legalmente atribuídas à Vallitech, como Responsável pelo tratamento de
dados pessoais, estão detalhadas abaixo:
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Manter o registro, através de um representante especificamente designado para tal ou
do Encarregado de Proteção de Dados, de todas as operações de tratamento de dados
que realizarem, inclusive aquelas porventura realizadas com base no legítimo
interesse, com a devida elaboração de relatório de impacto à proteção de dados
pessoais;

-

Redigir, estabelecer e verif icar a aplicação e a conf ormidade desta Política de
Privacidade e Proteção de Dados e demais documentos internos de proteção de dados,
além de preencher eventuais documentações solicitadas por empresas terceiras
relacionadas ao processamento compartilhado de dados;

-

Garantir o cumprimento de todos os princípios, diretrizes, direitos e obrigações
estabelecidos na LGPD, bem como permitir e atender os titulares de dados pessoais
no exercício de seus direitos previsto na legislação (conf irmação de tratamento,
acesso, retif icação, eliminação, anonimização, inf ormações de compartilhamento,
portabilidade, oposição e revogação do consentimento);

-

Designar, nos termos do art. 41 da LGPD, um Encarregado pelo tratamento de dados
pessoais, responsável por acompanhar e garantir a conf ormidade da empresa às
disposições legais e inf ormar tal designação aos titulares de dados pessoais;

-

Realizar por si próprio ou através do Encarregado pelo tratamento de dados pessoais,
todos os esf orços de notif icação perante a Autoridade Nacional De Proteção de Dados
e qualquer outro órgão competente;

-

Orientar e f ornecer, através de Encarregado pelo tratamento de dados pessoais,
instruções para o tratamento de dados pessoais realizado por eventuais pessoas ou
empresas que atuarem, a seu pedido, como Operador de dados pessoais por si
controlados;

-

Inf ormar todas as pessoas af etadas pelo processamento de dados pessoais, sejam
colaboradores, ex-colaboradores, parceiros, clientes, representantes e

outros

terceiros, através desta Política e de disposições contidas em documentos
complementares, termos, avisos ou contratos, sobre o tratamento de seus dados
pessoais.
3.2. Funções e obrigações do Encarregado pelo tratamento de dados pessoais
A Vallitech designou como DPO (Data Protection Officer) Encarregado pelo tratamento de
dados pessoais realizados pela Vallitech, em atenção ao art. 41 da LGPD, o seguinte:
Allyson Moreira Alves
allyson.alves@vallitech.com.br
(41) 3665-5727
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As principais f unções do Encarregado pelo tratamento de dados pessoais são:
-

Apoiar a Vallitech, responsável pelo tratamento de dados pessoais, na execução desta
Política e demais documentos internos de proteção de dados e no cumprimento das
obrigações legais dispostas na LGPD e eventuais outras disposições de proteção de
dados aplicáveis;

-

Orientar os usuários, colaboradores, contratados e parceiros, que tenham acesso a
dados pessoais, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de
dados pessoais e cumprimento desta Política;

-

Supervisionar a conf ormidade com a LGPD, com eventuais outras disposições de
proteção de dados aplicáveis e esta Política de Privacidade, incluindo a atribuição de
responsabilidades, conscientização e treinamento do pessoal que participa de
operações de processamento, e das auditorias correspondentes;

-

Atuar como ponto de contato da Vallitech com os titulares de dados pessoais, aceitando
requisições, reclamações e comunicações e, em nome do Responsável, prestando os
devidos esclarecimentos e adotando as devidas providências para observância dos
direitos dos titulares;

-

Atuar como ponto de contato da Vallitech e cooperar com a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados Pessoais (ANPD), recebendo comunicações, realizando consultas e
interações, nas questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais;

-

Apoiar e of erecer o aconselhamento para o preparo dos relatórios de impacto à
proteção de dados pessoais, quando necessário, e supervisionar sua aplicação;

-

Comunicar, em nome da Vallitech, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, se
f or o caso, às partes interessadas, eventuais incidentes de segurança que possam
acarretar risco ou danos relevantes, sejam materiais ou imateriais, aos titulares de
dados pessoais.

A Vallitech poderá designar, caso entenda necessário, uma equipe para apoiar o Encarregado
na realização de suas f unções e um responsável específico para lidar e responder as
solicitações dos titulares de dados pessoais (Responsável de Solicitações de Titulares).
Outras f unções do Responsável pela Proteção de Dados são:
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Controlar e apoiar os Responsáveis Funcionais, o Responsável pela Segurança Técnica
e o Responsável de Solicitações de Titulares, caso designado, e supervisionar o
cumprimento de suas f unções na proteção de dados pessoais;

-

Inf ormar os Responsáveis Funcionais e o Responsável pela Segurança Técnica e Física
sobre qualquer assunto que considerarem relevante para o gerenciamento da proteção
de dados, especialmente se houver risco aos direitos e liberdades dos titulares de
dados pessoais;

-

Consultar e colaborar na implementação das medidas dispostas nesta Política, em
documentos complementares de proteção de dados elaborados pela Vallitech e, em
geral, na LGPD;

-

Redigir, com o devido apoio jurídico, as cláusulas e disposições, inf ormativas ou de
outra natureza, para inclusão nos documentos, termos, comunicados e outros meios
de interação com os titulares de dados pessoais;

-

Redigir e analisar, com o devido apoio jurídico, os contratos que envolvam tratamento
de dados pessoais, buscando que o tratamento seja realizado com a devida diligência,
de modo a garantir que a outra parte cumpra as normas legais de proteção de dados
pessoais;

-

3.3.

Treinar e conscientizar os Usuários sobre proteção de dados pessoais.

Funções e obrigações dos Responsáveis Funcionais

A Vallitech nomeou um Responsável Funcional para cada Atividade de Tratamento de dados
pessoais que é por ela realizada, conforme abaixo:

Atividade de

Responsável

Processamento

Funcional

Controladoria /Recursos
Humanos
Comercial / Ass. Técnica
Compras/Almox
Engenharia
VALLITECH
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ELABORADO POR

TÍTULO
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VERSÃO
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01

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS
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Expedição

Roger Erba Duarte

PCP

João Paulo da Silva

VIGÊNCIA
INÍCIO

01/08/2021

Produção

Everton José Rodrigues

Qualidade

Rute Ramos Cordeiro

FIM

INDEFINIDO

As principais funções dos Responsáveis Funcionais são:
-

Apoiar a Vallitech e o Encarregado na execução das disposições da LGPD e no
cumprimento desta Política e demais documentos internos de proteção de dados, bem
como cumpri-las;

-

Acompanhar o tratamento de dados pessoais executado, sob sua responsabilidade, e
realizar o monitoramento recorrente dos padrões de conf ormidade, bem como das
medidas organizacionais que a Vallitech decida implementar;

-

Concluir, manter atualizado e garantir a veracidade do Registro de Atividade de
Processamento do qual ele f oi nomeado Responsável Funcional, de acordo com as
instruções da Vallitech;

-

Comunicar ao Encarregado qualquer modif icação f eita no Registro de Atividade de
Tratamento e qualquer nova atividade que implique a criação de um novo Registro de
Atividade de Tratamento;

-

Consultar o Encarregado sobre o modelo de cláusulas inf ormativas e/ou solicitação de
consentimento para uso, bem como a respeito de cláusulas a serem utilizadas em
contratos a serem f irmados;

-

Apoiar a Vallitech na inf ormação aos titulares de dados pessoais a respeito do tratamento
de dados realizado;

-

Solicitar a autorização do Encarregado para comunicar dados pessoais a terceiros não
autorizados;

-

Atender as solicitações dos titulares de dados pessoais porventura recebidas e enviá-las
à pessoa responsável pela administração dessas solicitações;

-

Colaborar com a Vallitech e o Encarregado no treinamento e conscientização dos
colaboradores da empresa quanto à proteção de dados pessoais;

VALLITECH
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POLÍTICA

TÍTULO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS

ELABORADO POR

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

-

CÓDIGO

VERSÃO

POL.TI.PPPD.001.R01

01

VIGÊNCIA
INÍCIO

01/08/2021

FIM

INDEFINIDO

Comunicar imediatamente ao Encarregado eventuais incidentes de segurança, ocorridos
ou com potencial de ocorrência, que possam acarretar risco ou dano relevante, seja
material ou imaterial para os titulares de dados pessoais.

3.4.

Funções e obrigações do Responsável pela Segurança Técnica

A Vallitech designou como Responsável pela Segurança Técnica, o seguinte:
Allyson Moreira Alves
Analista de TI
allyson.alves@vallitech.com.br

As f unções do Responsável pela Segurança Técnica são:
-

Apoiar a Vallitech e o Encarregado na execução das disposições da LGPD e no
cumprimento desta Política e demais documentos internos de proteção de dados, bem
como cumpri-las;

-

Executar, controlar e monitorar a conf ormidade das normas e medidas técnicas de
segurança, incluindo segurança da inf ormação e proteção de dados, utilizadas e aplicadas
pela Vallitech;

-

Verif icar a aplicação correta dos procedimentos estabelecidos nos documentos internos
complementares de proteção de dados e segurança da inf ormação, bem como ser
responsável pela estruturação e controle dos seguintes procedimentos:
o

Procedimento de configuração de computadores e dispositivos;

o

Procedimento de controle e gestão de acessos;

o

Procedimento de gerenciamento de mídias;

o

Procedimento de gerenciamento de incidentes de segurança técnicos;

o

Procedimento de backup;

o

Procedimento de realização de testes com dados;

o

Procedimentos de pseudonimização e criptografia, quando aplicável;

o

Procedimento para estabelecer um plano de contingências.

VALLITECH
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TÍTULO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS

ELABORADO POR

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

-

CÓDIGO

VERSÃO

POL.TI.PPPD.001.R01

01

VIGÊNCIA
INÍCIO

01/08/2021

FIM

INDEFINIDO

Comunicar imediatamente ao Encarregado eventuais incidentes de segurança, ocorridos
ou com potencial de ocorrência, que possam acarretar risco ou dano relevante, seja
material ou imaterial para os titulares de dados pessoais;

-

Tomar todas as medidas necessárias para mitigar impactos de eventuais incidentes de
segurança ocorrido no âmbito de suas f unções;

-

Delegar ou solicitar apoio, quando necessário, para execução de suas f unções.

3.5.

Funções e obrigações do Responsável pela Segurança Física

A Vallitech designou como Responsável pela Segurança Física, o seguinte:

Rute Ramos Cordeiro
Gerente da Qualidade
rute@vallitech.com.br

As f unções do Responsável pela Segurança Física são:
-

Apoiar a Vallitech e o Encarregado na execução das disposições da LGPD e no
cumprimento desta Política e demais documentos internos de proteção de dados, bem
como cumpri-las;

-

Controlar e monitorar a conformidade das normas e medidas técnicas de segurança física;

-

Verif icar a aplicação correta dos procedimentos estabelecidos nos documentos internos
complementares de proteção de dados e segurança, bem como ser responsável pela
estruturação e controle dos seguintes procedimentos:
o

Medidas adequadas de controle de acesso f ísico aos locais onde estejam
localizados os sistemas de informação com dados pessoais, bem como autorizar
a presença de terceiros nestes locais;

o

Adequar a segurança física nos edif ícios e observar o cumprimento das normas

o

Verif icar e manter o sistema de controle de acesso e/ou presença, bem como

o

Coordenar as medidas de segurança necessárias com o Pessoal de Vigilância

de segurança de acesso estabelecidas em todas as sedes da Vallitech;

todos os elementos necessários para seu correto f uncionamento.

das sedes onde haja contratação deste serviço.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
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ELABORADO POR
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FIM

INDEFINIDO

Colocar em andamento, gerenciar e verif icar a ef icácia das medidas de

o

segurança f ísica necessárias e de acesso, nas instalações onde são encontrados
servidores ou equipamentos onde são armazenados dados pessoais e custodiar
as mídias não automatizadas.
Providenciar mobiliário com sistemas de f echamento para os usuários que

o

gerenciam documentos com dados pessoais em f ormato de papel.
Acompanhar e monitorar as ações de guarda de documentos realizada com

o

terceiros contratados para armazenamento, garantindo que Usuários que não
tenham a devida necessidade não acessem os documentos físicos, bem como
certif icar-se da regularidade das obrigações contratuais e cumprimento da
legislação pelos f ornecedores do serviço.
-

Comunicar imediatamente ao Encarregado eventuais incidentes de segurança, ocorridos
ou com potencial de ocorrência, que possam acarretar risco ou dano relevante, seja
material ou imaterial para os titulares de dados pessoais;

-

Tomar todas as medidas necessárias para mitigar impactos de eventuais incidentes de
segurança ocorrido no âmbito de suas f unções;

-

Delegar ou solicitar apoio, quando necessário, para execução de suas f unções.

3.6.

Funções e obrigações dos Usuários

São Usuários todas as pessoas indicadas no item 1.2. desta Política, que tem estabelecida
relação com a Vallitech e/ou que tenham acesso a dados pessoais na execução de suas
atividades.
Todos os Usuários têm obrigação de cumprir esta Política de Privacidade e de atender as
orientações recebidas e disposições legais de proteção de dados aplicáveis, comprometendose a acessar e utilizar os dados pessoais apenas na medida em que necessitem para execução
de suas atividades e a colaborar para mitigação de riscos e vulnerabilidades à proteção de
dados pessoais.
As f unções dos Usuários e as obrigações que devem cumprir são as seguintes:
3.6.1.
o

Conf ormidade com esta Política de Privacidade
Todos os Usuários deverão conhecer e compreender esta Política de Privacidade e
todos os documentos e orientações que a Vallitech lhes alcançar a respeito de seus
direitos e obrigações em matéria de proteção de dados pessoais;
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ELABORADO POR

TÍTULO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

o

CÓDIGO

VERSÃO

POL.TI.PPPD.001.R01

01
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01/08/2021

FIM

INDEFINIDO

A Vallitech disponibilizará esta Política e as orientações sobre direitos e obrigações em
matéria de proteção de dados através do e-mail corporativo e em material
disponibilizado na Intranet ao qual todos os Usuários terão acesso;

o

Todos os Usuários, que f iguram como colaboradores da Vallitech, deverão assinar um
termo de recebimento e conhecimento desta Política na medida em que o documento
f or a ele alcançada, tendo a responsabilidade de ler e compreender as obrigações a
que f icam sujeitos como consequência do acesso e uso de dados pessoais para
execução de suas atividades;

o

Qualquer dúvida ou dif iculdade no cumprimento das obrigações expostas nesta Política
devem ser direcionadas aos Responsáveis Funcionais, ao Encarregado ou ao gestor
imediato, que atenderão e orientarão os Usuários.

3.6.2.
o

Dever de Conf idencialidade, sigilo e proteção
No desempenho de suas atividades os Usuários poderão ter acesso a inf ormações
sigilosas da Vallitech e dados pessoais por ela tratados, os quais são considerados
conf idenciais e que devem ser tratados com o devido sigilo, sendo vedada sua
divulgação ou compartilhamento;
Todos os usuários que acessarem dados pessoais ou inf ormações sigilosas para

o

execução de suas atividades deverão observar, além dos cuidados aqui expostos de
proteção de dados pessoais, a proibição de divulgação das inf ormações e dados
pessoais confidenciais durante e depois de sua relação com a Vallitech;
o

Fica absolutamente proibida a utilização, divulgação ou cessão de inf ormações e dos
dados pessoais a que o Usuário tiver acesso na execução de suas atividades para
f inalidades dif erentes daquelas para as quais os dados tenham sido f ornecidos;

o

Os Usuários devem evitar o acesso de pessoas não autorizadas a dados pessoais:


evitar deixar os dados pessoais expostos a terceiros, como telas eletrônicas abertas,
documentos em papel ou mídias em áreas de acesso público, telas de dispositivos
móveis etc.



realizar o bloqueio da tela ou o f echamento da sessão quando se af astar do seu
posto de trabalho.

o

É proibido revelar, repassar, compartilhar, permitir ou f acilitar o acesso a inf ormações
ou dados pessoais a que o Usuário tiver acesso na execução de suas atividades para
terceiros alheios à Vallitech, sem a devida autorização do titular dos dados ou dos
Responsáveis Funcionais e Encarregado;
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INDEFINIDO

Os Usuários não devem repassar dados pessoais a que tenham acesso para outros
colaboradores da Vallitech que não sejam autorizados a acessar àquelas inf ormações;

o

O dever de sigilo, conf idencialidade e proteção persiste inclusive quando f inalizada a
relação trabalhista do colaborador com a Vallitech;

o

Todos os recursos utilizados que contenham dados pessoais relacionados com as
atividades da Vallitech são de propriedade desta, sendo obrigação dos Usuários
devolvê-los sempre que solicitado;

o

A Vallitech possui a prerrogativa de monitorar as movimentações e compartilhamento
de inf ormações e dados pessoais realizadas pelos Usuários, na utilização dos Recursos
disponibilizados pela Vallitech, a f im de garantir a observância das disposições desta
Política.

3.6.3.

Requisições de titulares

o Caso algum Usuário receba diretamente do titular de dados alguma solicitação de

inf ormação ou exercício de direitos a respeito de dados pessoais, deve repassar a
questão ao Responsável Funcional ou ao Encarregado para gerenciamento da
solicitação.

3.6.4.
o

Coleta de Dados Pessoais
Caso o Usuário realize a coleta de dados pessoais na execução de suas atividades
deverá observar todas as orientações relacionadas à legitimação do tratamento de
dados pessoais e obrigações previstas nesta Política, utilizando os dados apenas para
a f inalidade para o qual eles f oram coletados;

o

É vedada a extração ou compilação de dados pessoais dos bancos de dados da
Vallitech, incluindo endereços de e-mails e telef one, sem que exista a devida e
motivada autorização;

o

Na estruturação dos processos de tratamento de dados pessoais, interação com os
titulares de dados pessoais ou contratação de terceiros e colaboradores, devem ser
utilizadas as cláusulas e disposição de proteção de dados indicadas pela Vallitech,
sendo que qualquer dúvida sobre o tema deve ser direcionada ao Responsável
Funcional ou ao Encarregado.

3.6.5.
o

Guarda de Dados Pessoais e Backups
Os Usuários devem guardar todas as inf ormações e documentos que contiver dados
pessoais somente nos servidores e sistemas corporativos disponibilizados pela
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Vallitech. Apenas desta forma a Vallitech conseguirá realizar a devida guarda e backup
dos dados pessoais;
o

É vedada a utilização dos servidores e sistemas corporativos de qualquer inf ormação,
documento ou dado pessoal que não esteja relacionado com o seu trabalho;

o

É vedada a guarda de inf ormações, documentos ou dado pessoal que o Usuário
recepcione ou tenha acesso em função do desenvolvimento de suas atividades em seus
equipamentos ou recursos pessoais. O direcionamento das inf ormações, documentos
ou dado pessoal desta f orma agrega um elevado risco de violação e vazamento das
inf ormações, considerando-se o Usuário o único responsável, caso isto aconteça;

o

Caso para a execução de suas atividades o Usuário utilize softwares ou sistemas dos
clientes da Vallitech, os mesmos cuidados acima expostos devem ser observados.

3.6.6.
o

Uso de documentos em papel e mídias
Os documentos em papel e as mídias que contenham dados pessoais devem ser
sempre armazenados em lugar seguro (armários ou locais de acesso restrito), não
visível ou acessível a terceiros não autorizados;

o

Todos os Usuários serão responsáveis pela devida custódia da chave, cartão ou
mecanismo de abertura do mobiliário ou local onde estejam localizados os documentos
em papel ou as mídias;

o

Não devem ser descartados documentos ou mídias com dados pessoais sem a devida
garantia de sua destruição.

3.6.7.
o

Uso de senhas e código de acesso
As senhas e códigos de acesso dos usuários, inclusive aquelas que concedem acesso
a recursos com tratamento de dados pessoais, são individuais, pessoais e
intransf eríveis. É vedada a comunicação e repasse das senhas e códigos de acesso
com outros Usuários ou terceiros, exceto em caso de código de acesso compartilhado
ou com autorização do Responsável pela Segurança Técnica ou Encarregado;

o

Se o Usuário tiver conhecimento de que outra pessoa conhece alguma de suas senhas
ou códigos de acesso, deverá alterá-la imediatamente ou solicitar a designação de
nova senha junto ao Responsável de Segurança Técnica, com o cancelamento da
anterior. Caso não seja cumprida esta obrigação, o Usuário será o único responsável
pelos atos realizados pela pessoa que utilizar de f orma não autorizada seu
identif icador;
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É proibida a tentativa de acesso a aplicações, arquivos ou unidades de rede restritas,
que contenham dados pessoais, e aos quais o Usuário não tenha o acesso ordinário.
Uso de e-mail

o

O e-mail corporativo criado para cada Usuário deve ser utilizado apenas para a

o

O envio dos e-mails corporativos deve conter, obrigatoriamente, o aviso legal de

o

Na utilização do e-mail corporativo o Usuário deverá observar o seguinte:

execução das tarefas a ele designadas, sendo vedado o uso para f ins particulares;

conf idencialidade e proteção de dados pessoais;

-

Apenas enviar mensagens que contenham dados pessoais para destinatários
conhecidos e mediante a ef etiva necessidade de f azê-lo para a f inalidade de
execução de sua atividade;

-

Não abrir ou acessar arquivos anexos ou clicar em links que sejam encaminhados
por remetente desconhecido, uma vez que podem conter vírus ou códigos que
impactem os recursos da Vallitech;

-

Excluir, imediatamente, e-mails que sejam recepcionados por engano e não
responder mensagens não solicitadas;

-

Sempre finalizar a sessão do servidor de e-mail após o encerramento do uso para
mitigar o risco de acessos indesejáveis a conta do Usuário;

-

Não realizar qualquer tipo de envio de mensagens de e-mail para f ins diversos de
suas atividades, de f orma massiva (spam), com f ins comerciais ou publicitários,
ressalvadas as ações comerciais autorizadas pela Vallitech;

-

Não realizar o envio de inf ormações e dados pessoais não autorizadas ou
conf idenciais ou imagens de tela, sistemas e documentos que não sejam
necessários para execução de suas atividades.

3.6.9.
o

Uso da internet
O sistema de inf ormação, a Intranet, os recursos e os terminais disponibilizados aos
Usuários são de propriedade da Vallitech e devem ser utilizados para a execução das
atividades. É prerrogativa da Vallitech realizar o monitoramento das atividades e
acessos à Internet realizados pelos Usuários, de f orma aleatória e sem aviso prévio,
podendo tomar as medidas necessárias para o caso de uso indevido e violação da
proteção de dados;
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O acesso a páginas web f ica restrito às matérias estrita e diretamente relacionadas
com as f unções que cada Usuário desempenha dentro da Vallitech.

o

Devem ser seguidas todas as orientações do Responsável pela Segurança Técnica
quanto à atualização dos programas de navegação para mitigar o risco de
vulnerabilidades e acesso indevido a dados pessoais;

o

É proibido introduzir, f azer downloads, reproduzir, utilizar ou distribuir programas em
que há a captação ou processamento de dados pessoais sem autorização expressa por
parte do Responsável Funcional correspondente e sem solicitar a assessoria do
Responsável pela Segurança Técnica;

o

É vedado repassar, através de programas, sites, cadastros ou f ormulários na internet,
os dados pessoais a que o Usuário tenha acesso por conta de suas atividades, a não
ser que devidamente autorizado pelo Responsável Funcional ou pelo Encarregado.

3.6.10. Uso de aplicativos e sof twares
o

Somente poderão ser utilizados aplicativos criados pela Vallitech para uso próprio ou
aplicativos e sof twares autorizados pela Vallitech, que contenham a devida licença de
uso;

o

É vedada a utilização dos aplicativos f ornecidos pela Vallitech para f ins particulares;

3.6.11. Uso de dispositivos móveis
o

Os Usuários que dispõem de celular, smartphones ou qualquer dispositivo móvel
(tablets, etc.) com capacidade para ler o e-mail, utilizar contatos, acessar aplicativos
e sistemas, ou acessar dados pessoais de propriedade Vallitech e de Clientes deverão
ter extremas precauções para evitar seu f urto ou perda;

o

É importante f azer um uso correto e configurar o dispositivo móvel com as medidas
de segurança possíveis, como senha e código de acesso, para evitar o acesso indevido
aos dados e inf ormações contidas no dispositivo por terceiro em caso de descuido,
f urto ou roubo;

o

Em caso de qualquer suspeita de f urto, roubo ou perda, o Usuário deverá comunicar,
imediatamente a equipe de Tecnologia da Inf ormação a respeito do f ato para que as
medidas necessárias sejam tomadas;

o

É vedada a conf iguração do e-mail corporativo e da agenda de contatos/calendário
prof issionais em dispositivos de terceiros;
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É vedado o armazenamento de arquivos ou dados pessoais nos cartões de memória
dos dispositivos móveis corporativos.

3.6.12. Outras medidas de segurança
Visando o ref orço à proteção dos dados pessoais tratados pela Vallitech, os Usuários
deverão observar, ainda:
o

É vedada a destruição, alteração, inutilização ou qualquer outra f orma de danif icação
não autorizados dos dados pessoais, documentos, programas ou inf ormações, sob
pena da devida responsabilização do Usuário;

o

É vedada a introdução voluntária e dolosa de programas, vírus, malwares, ransomware
ou qualquer outra modalidade de agente que possa causar qualquer tipo de alteração
ou vulnerabilidade nos recursos da Vallitech, de seus Clientes ou terceiros;

o

É obrigatória a utilização dos programas de antivírus estabelecidos pela Vallitech e
implantados pela equipe de Tecnologia da Inf ormação e a realização, sempre que
inf ormado, das e estar inf ormado de suas atualizações periódicas, para prevenir a
entrada de quaisquer vírus, sejam eles destinados a apagar ou alterar os dados
alojados nos sistemas implantados na Vallitech bem como de terceiros.

o

É vedada a instalação de cópias ilegais de qualquer programa sem a devida licença,
bem como a desinstalação e eliminação de qualquer programa legalmente instalados
pela Vallitech, sem a correspondente autorização do Responsável pela Segurança
Técnica;

o

É vedada a utilização de dados pessoais recepcionados de terceiros ou clientes para
execução de atividades diversas e em programas diversos daqueles para o qual f oi
determinado.

3.7.

Responsabilidade pelo cumprimento das obrigações

O cumprimento das f unções e obrigações pelos Usuários é f undamental para concretização
da ef etiva proteção de dados pessoais realizada pela Vallitech, como Responsável pelo
tratamento de dados.
Neste contexto, todos os Usuários deverão seguir as disposições contidas nesta Política
devendo buscar ajuda e apoio em caso de eventuais dúvidas ou intercorrências.
A Vallitech, na condição de Responsável pelo tratamento de dados pessoais e empregadora
dos Usuários, poderá executar, observada sua prerrogativa de f iscalização, a verificação do
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cumprimento das obrigações contidas nesta Política, podendo utilizar-se dos recursos
disponíveis para gerar evidências deste descumprimento.
O descumprimento das disposições desta Política poderá acarretar responsabilização dos
Usuário, no âmbito administrativo, cível e penal, bem como a aplicação de sanções
disciplinares proporcionais à severidade e à gravidade da inf ração, podendo inclusive ocorrer
a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
4. Tratamento de Dados Pessoais
A Vallitech realizará o tratamento de dados pessoais apenas quando o propósito do
tratamento se enquadrar em uma das hipóteses legais permitidas, abaixo elencadas:
-

Execução de um contrato e de procedimentos prévios ao contrato do qual o titular de
dados pessoais f aça parte;

-

Exigência decorrente de lei, regulamento ou normativa a que a Vallitech esteja sujeita;

-

Interesse legítimo da Vallitech ou de terceiros para finalidades legítimas, observados
os direitos e liberdades f undamentais do titular de dados pessoais. Neste caso será
realizada prévia avaliação de equilíbrio dos interesses envolvidos e das expectativas
que os titulares de dados possuem em relação ao tratamento de seus dados pessoais
pela Vallitech, observando-se, ainda a devida transparência e os direitos dos titulares.

-

Exercício regular de direitos da Vallitech e dos titulares de dados pessoais em
processos judiciais, administrativos ou arbitrais;

-

Proteção da vida ou da incolumidade f ísica do titular ou de terceiros.

Quando o tratamento de dados pessoais não se enquadrar nas hipóteses acima elencadas, a
Vallitech deverá obter o consentimento dos titulares de dados pessoais, e assegurar que este
consentimento seja obtido de f orma específ ica, livre, inequívoca e inf ormada. A Vallitech
deverá gerir adequadamente os consentimentos concedidos e viabilizar a revogação do
consentimento quando requerido pelo titular de dados pessoais.
A obtenção do consentimento é dispensada quando os dados forem tornados manifestamente
públicos pelo titular, resguardados os seus direitos.
Em algumas circunstâncias poderá ser necessário o tratamento de dados pessoais sensíveis
pela Vallitech, que poderão envolver:
-

Dados relacionados à saúde;

-

Dados genéticos ou biométricos;

-

Dados sobre orientação sexual;

-

Dados sobre condenações ou of ensas criminais;
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Dados que evidenciem a origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas
ou f ilosóficas; e

-

Dados ref erentes à convicção religiosa, opinião política, f iliação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, f ilosófico ou político.

O tratamento de dados pessoais sensíveis não será realizado, exceto nos casos específicos
descritos abaixo, nos quais deverão ser observados padrões de segurança mais robustos do
que os empregados aos demais dados pessoais tratados:
-

Quando f or necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

-

Quando f or necessário para o exercício regular de direitos como, por exemplo, para
def esa ou proposição de ações judiciais, administrativas ou arbitrais;

-

Quando f or necessário para o cumprimento de obrigações e o exercício de direitos em
matéria de emprego, previdência social e proteção social;

-

Para proteção à vida ou à incolumidade f ísica do titular dos dados incluindo dados
médicos com f ins preventivos, ocupacional;

-

Para f ins de promoção ou manutenção de igualdade de oportunidades entre pessoas
de origem racial ou étnica dif erente; e

-

Quando o titular de dados tiver dado o seu consentimento explícito, de acordo com a
legislação e regulamentação aplicáveis.

A Vallitech exemplif ica abaixo os tratamentos de dados pessoais realizados na execução de
suas atividades.
4.1. Dados de Colaboradores
A Vallitech trata os dados pessoais de seus colaboradores para execução do contrato de
trabalho e para gestão completa da relação de trabalho estabelecida com os colaboradores.
Este tratamento envolve o processamento dos dados pessoais, sejam eles simples ou
sensíveis, para o gerenciamento de recursos humanos, procedimentos de admissão,
promoções e demissões, registros trabalhistas e previdenciários, f olha de pagamento,
controle de jornada, concessão de f érias e licenças, encaminhamento para af astamentos,
tratativas de processos internos de cada setor, avaliação de desempenho, treinamentos,
prevenção de riscos ocupacionais e acidentes, controles de acesso e presença, controle de
segurança através de câmeras, controle de qualidade e utilização de EPI’s, aplicação de
medidas disciplinares e def esa em eventuais demandas judiciais e administrativas.
São tratados dados pessoais para a concessão de benef ícios legais aos colaboradores e,
também, para benefícios opcionais, como planos de saúde, odontológico e seguro de vida,
aos quais os colaboradores podem aderir.
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Em alguns casos, como para cumprimento de obrigações legais e concessão de benefícios, há
a possibilidade de tratamento de dados pessoais de f amiliares, cônjuges e f ilhos dos
colaboradores, quando estes forem também caracterizados como beneficiários dos serviços
of erecidos.
Para o gerenciamento da relação de trabalho, dados pessoais dos colaboradores poderão ser
compartilhados com a Administração Pública, Previdência Social, Entidades Bancárias,
Prestadoras de Benefícios, Auditorias e sociedades que f ornecem serviços.
Quando do encerramento da relação de trabalho, os dados pessoais de ex-colaboradores
seguirão sendo tratados, com maiores restrições, para cumprimento de obrigações legais pela
Vallitech e eventual def esa em processos administrativos, judiciais e arbitrais.
4.2. Dados de clientes e terceiros
Na execução de suas atividades, a Vallitech realiza o tratamento de dados pessoais de
integrantes e representantes de seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços para
possibilitar a interlocução e a consecução do objeto dos contratos f irmados.
Além disso, a Vallitech trata dados pessoais f ornecidos por candidatos que participam dos
processos seletivos para recrutamento e preenchimento de vagas de emprego. Tais dados
pessoais podem ser recepcionados ou compartilhados com prestadores de serviços de
recrutamento e sistema de vagas.
4.3. Dados de Representantes legais
A Vallitech trata os dados pessoais de seus administradores, representantes legais e
procuradores para o cumprimento de obrigação legal, possibilitando a representação da
empresa, a outorga de poderes, a assinatura de contratos e a execução de todas as medidas
necessárias para atos de gestão, atos societários e gestão das atividades da empresa.

Retenção de dados pessoais
A Vallitech compromete-se a reter e armazenar os dados pessoais e sensíveis pelo tempo
necessário para o cumprimento das f inalidades específicas para as quais os dados f oram
captados e tratados. Além disso, a Vallitech poderá reter e armazenar os dados pessoais pelo
período necessário para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias a ela aplicáveis,
para seu uso exclusivo, quando controladora e aplicada a devida anonimização, e para o
exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais, observados,
sempre, a aplicação dos mecanismos de segurança e os direitos dos titulares de dados
pessoais.
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5. Direito dos Titulares
A Vallitech, em decorrência do tratamento de dados pessoais, está comprometida em garantir
o atendimento facilitado dos direitos dos titulares de dados pessoais, objetivando preservar
a privacidade e a autodeterminação inf ormativa de cada titular.
Os direitos dos titulares de dados são direitos independentes, de modo que não se pode
entender que o exercício de qualquer um deles seja um pré-requisito para o exercício de
outro.
Os titulares de dados pessoais, sejam eles terceiros ou Usuários, poderão enviar requisições
de exercício de direitos através do seguinte contato:

privacidade@vallitech.com.br

As inf ormações f ornecidas aos titulares e qualquer comunicação ou ação realizada em
decorrência do exercício de um direito de proteção de dados devem ser gratuitas, a menos
que as solicitações sejam manifestamente inf undadas ou excessivas.
A Vallitech, nos processos de coleta de dados pessoais, prestará aos titulares de dados
pessoais as seguintes inf ormações: a f inalidade específ ica do tratamento; a base legal do
tratamento do processamento; período de retenção; inf ormações sobre o compartilhamento
dos dados; e os direitos dos titulares de dados.
São direitos dos titulares de dados pessoais previstos na LGPD:
5.1 Direito à conf irmação do tratamento
A Vallitech, como Responsável pelo tratamento de dados, deve, quando solicitado, prestar
inf ormações e confirmar aos titulares o tratamento de seus dados pessoais. Essas informações
devem ser f ornecidas de maneira concisa, transparente, inteligível e f acilmente acessível, em
linguagem clara e simples, por escrito de f orma impressa ou por meio eletrônico, seguro e
idôneo para tal f im.
5.2. Direito de acesso
Os titulares de dados têm o direito de acessar e receber os dados pessoais que a Vallitech
detém a eles inerentes, com a indicação da categoria dos dados pessoais tratados.
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5.3. Direito de correção
Os titulares de dados podem solicitar que a Vallitech, sem demora injustificada, retifique os
dados inexatos que lhes dizem respeito ou preencha os dados incompletos ou desatualizados.
5.4 Direito de eliminação, bloqueio ou anonimização
Os titulares de dados podem solicitar que a Vallitech exclua seus dados pessoais e pare de
processá-los ou execute sua anonimização, se não f orem mais necessários para os f ins para
os quais f oram coletados ou processados ou se o processo de tratamento violar a LGPD,
excerto se a Valitech tiver alguma obrigação legal ou regulatória a cumprir ou necessitar dos
dados para seu uso exclusivo, sem acesso a terceiros.
5.5 Direito à portabilidade
Os titulares de dados têm o direito de solicitar a transmissão de seus dados pessoais, quando
f or tecnicamente possível, a outro f ornecedor de produto ou serviço, observada a
regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os segredos comercial e
industrial.
5.6 Direito à revogação do consentimento
Os titulares de dados têm o direito de revogar o consentimento quando o tratamento dos
dados pessoais f or baseado nesta hipótese legal. Consequentemente, os titulares de dados
têm o direito de requerer a eliminação dos dados tratados com o seu consentimento, exceto
se a Vallitech tiver alguma obrigação legal ou regulatória a cumprir ou necessitar dos dados
para seu uso exclusivo, sem acesso a terceiros.
5.7 Direito à inf ormação sobre a possibilidade de não f ornecer o consentimento
Os titulares de dados têm o direito de ser inf ormados sobre a possibilidade de não f ornecer o
consentimento para determinado processo de tratamento de dados pessoais e saber quais
são as implicações e consequências de tal negativa.
5.8. Direito à inf ormação sobre compartilhamento
Os titulares têm o direito de receber inf ormações a respeito das pessoas/entidades com as
quais a Vallitech compartilhou seus dados pessoais para a execução de suas atividades.

VALLITECH
R. Apolônia Jacomel de Andrade, 140 - D –
Centro 83324-160, Pinhais - PR

E-mail privacidade@vallitech.com.br
www.vallitech.com.br

20 de maio de 2021
Estritamente particular e confidencial. Para uso exclusivo do destinatário.

26

POLÍTICA

TÍTULO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS

ELABORADO POR

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

CÓDIGO

VERSÃO

POL.TI.PPPD.001.R01

01

VIGÊNCIA
INÍCIO

01/08/2021

FIM

INDEFINIDO

6. Segurança
A Vallitech respeita o sigilo e a segurança das inf ormações dos titulares de dados pessoais e
aplica todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias para adequada proteção aos
dados pessoais que trata.
A Vallitech observará, entre outras medidas dispostas em documentos técnicos e políticas
internas específicas, os seguintes cuidados:
-

A pseudonimização e a criptografia de dados pessoais, sempre que possível;

-

A capacidade de garantir a conf idencialidade, a integridade e a disponibilidade dos
dados, e a resiliência dos sistemas e serviços de processamento;

-

A capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma
rápida em caso de incidente f ísico ou técnico;

-

A aplicação das medidas de segurança da inf ormação compatíveis com as melhores
práticas e com as políticas internas;

-

A aplicação das medidas de segurança adicionais que, eventualmente, venham ser
exigidas pela legislação local aplicável;

-

A execução de processo de verificação, avaliação e valorização regular da eficácia
das

medidas técnicas e

organizacionais para garantir a

segurança do

processamento;
-

O controle e o adequado procedimento de adesão dos usuários à presente Política;

-

O controle das transações e compartilhamentos de dados pessoais pelos Usuários;

-

Eventual adesão a um mecanismo de Certificação, de acordo com a normativa de
proteção de dados, poderá servir como meio de evidência do cumprimento dos
requisitos de segurança exigíveis.

7. Incidentes de Segurança
Incidentes de segurança representam qualquer evento, conf irmado ou sob suspeita, que
possa af etar a segurança ou a integridade dos dados pessoais e dos recursos onde estão
localizados. As violações que implicam em incidentes de segurança podem acontecer,
exemplificativamente, em caso de acesso não autorizado, acidental ou ilícito, ou em f atos que
resultem na destruição, perda, alteração, compartilhamento indevido, vazamento, ou ainda
outra f orma que represente uma condução inadequada e ilícita.
Como os incidentes de segurança podem acarretar risco ou dano relevante para os titulares
de dados pessoais, a Vallitech tratará a questão com agilidade e de f orma a mitigar eventuais
riscos.
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Todos os Usuários devem apoiar a Vallitech, o Encarregado, os Responsáveis Funcionais e os
Responsáveis de Segurança, na identificação de vulnerabilidades e identificação de incidentes
de segurança, devendo, para tanto, observar o seguinte:
o

É obrigação de todos os Usuários comunicar o Responsável Funcional correspondente
ou os Responsáveis pela Segurança Técnica e Física sobre qualquer incidente que
identif ique ao executar suas atividades ou que perceba que venha a ocorrer nos
recursos utilizados, independentemente da sua relevância;

o

A comunicação deve ser executada imediatamente, tão logo o Usuário identif ique o
incidente;

o

Ao ser noticiado do incidente o Responsável Funcional correspondente ou os
Responsáveis pela Segurança Técnica e Física, com apoio do Encarregado, tomarão
todas as medidas necessárias, observadas as políticas internas, para tratamento do
incidente com vistas a reduzir riscos e danos.

8. Disposições gerais
Esta Política de Privacidade f oi aprovada pela Diretoria da Vallitech e ref lete a preocupação
da Vallitech, com a devida proteção e o adequado tratamento de dados pessoais.
A Vallitech reserva-se no direito de, sempre que necessário, alterar a presente Política de
Privacidade, o que será devidamente inf ormado a todos os Usuários.
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