POLÍTICA DE PRIVACIDADE

EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO DA BRASIL PCH S.A.
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A BRASIL PCH S.A. (“BRASIL PCH”) e suas empresas Controladas, em conjunto
denominadas “GRUPO BRASIL PCH”, valorizam a confiança que seus colaboradores,
fornecedores e parceiros nelas depositam. Nesse sentido, o respeito à confidencialidade e
à proteção de dados pessoais são temas prioritários para o GRUPO BRASIL PCH, cuja
forma de tratamento encontra-se demonstrada a seguir.
1. Objetivo desta Política
O objetivo desta Política de Privacidade (“Política”) é descrever as medidas
implementadas pelo GRUPO BRASIL PCH para garantir a proteção adequada dos dados
pessoais que trata. Conforme definido pela lei, dados pessoais são informações
relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
Esta Política pode ser modificada, complementada ou atualizada visando adaptar-se a
qualquer evolução legislativa, regulamentar, jurisprudencial ou técnica. Entretanto, os
dados pessoais dos titulares serão sempre tratados conforme a legislação em vigor.
Os termos utilizados nesta Política terão o mesmo significado que lhes é outorgado pela
Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
2. Coleta de dados pessoais
O GRUPO BRASIL PCH coleta dados pessoais a partir das seguintes fontes:
i.

Dados comunicados diretamente pelo titular, como dados coletados por meio
do preenchimento de fichas, assinaturas de e-mail, cartões de visita, contato
telefônico ou por e-mail;

ii.

Dados coletados indiretamente por meio de terceiros, de maneira lícita, como
dados contidos em intimações judiciais etc.

iii.

Dados coletados em fontes nas quais o titular os tenha tornado manifestamente
públicos, como escrituras públicas etc.
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3. Finalidades dos Tratamentos de Dados Pessoais
A tipologia dos dados pessoais tratados, a natureza do tratamento realizado e a finalidade
pretendida varia de acordo com a categoria dos titulares de dados. Nesse sentido, as
principais categorias de titulares e os principais tratamentos realizados pelo GRUPO
BRASIL PCH são:
3.1. Colaboradores e empregados
Se você é um colaborador ou um empregadodo GRUPO BRASIL PCH, seus dados
pessoais são tratados na hipótese de cumprimento das nossas obrigações legais,
regulatórias ou contratuais, segundo o caso, visando gerir a nossa relação contratual e
possibilitar a prestação regular dos serviços contratados, promover o bom
relacionamento, disponibilizar eventuais benefícios, promover sua segurança, realizar
treinamentos e atividades que promovam seu desenvolvimento.
Nessa circunstância, alguns dados pessoais considerados sensíveis pela legislação,
notadamente aqueles relacionados à saúde, podem ser tratados para fins de cumprimento
de obrigação legal ou regulatória relacionados à medicina do trabalho ou benefícios
(planos de saúde etc.) ou para fins de tratamento compartilhado de dados necessários à
execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos.
Os tratamentos são realizados enquanto durar a relação entre você e o GRUPO BRASIL
PCH.
3.2. Familiares de empregados/colaboradores
Se você é familiar de empregados do GRUPO BRASIL PCH, seus dados pessoais podem
ser tratados na hipótese de cumprimento das nossas obrigações legais, regulatórias ou
contratuais visando proporcionar-lhe benefícios (como inclusão em plano de saúde,
seguro de vida etc.), ou na hipótese de atender os interesses legítimos do empregado de
forma a promover a sua interação conosco através de eventos corporativos ou acioná-lo
em caso de emergência ou necessidade de contato com o empregado/colaborador. Os
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tratamentos são realizados enquanto durar a relação entre o empregado/colaborador e o
GRUPO BRASIL PCH e houver obrigação legal.
3.3. Ex-empregados
Se você é um ex-empregado do GRUPO BRASIL PCH, seus dados pessoais são tratados
na hipótese de cumprimento de obrigação legal ou regulatória e exercício regular de
direitos relacionados à relação laboral passada. Os tratamentos são realizados até o termo
dos prazos prescricionais e de guarda obrigatória previstos em lei.

3.4. Candidatos a vagas de emprego
Se você se candidatou a vagas de emprego no GRUPO BRASIL PCH e nos encaminhou
um currículo e demais documentos relacionados à sua qualificação profissional, os seus
dados pessoais são tratados na hipótese de atender os nossos interesses legítimos
relacionado ao recrutamento. Os tratamentos são realizados enquanto a vaga estiver
aberta e pelo período de até 1 (um) ano após o recebimento das informações.
3.5. Visitantes
O GRUPO BRASIL PCH coleta dados de identificação de visitantes de suas estruturas
físicas e virtuais na hipótese de atender os nossos interesses legítimos relacionado à
promoção da segurança dos titulares e de terceiros e cumprimento de obrigação legal. No
ambiente virtual, o GRUPO BRASIL PCH coleta dados impostos por lei e que melhorem
sua experiencia na internet (Cookies). Informações complementares sobre a utilização de
Cookies pela BRASIL PCH estão disponíveis nesta Política. Os tratamentos são
realizados durante a visita e até 12 (dose) meses após realizada.
3.6. Fornecedores e representantes de fornecedores
O GRUPO BRASIL PCH trata dados pessoais de fornecedores ou representantes de
fornecedores na hipótese de atender os nossos interesses legítimos relacionado ao
desenvolvimento regular de nossas atividades empresariais, bem como para possibilitar a
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execução de um contrato. Os dados pessoais são tratados visando analisar uma proposta,
possibilitar a entrada de fornecedores em nossa estrutura, realizar pagamentos, cumprir
obrigações legais e regulatórias e prevenir fraudes. Os tratamentos são realizados durante
toda a relação comercial e até o termo dos prazos prescricionais e de guarda obrigatória
previstos em lei e regulamentos.
3.7. Proprietários de Imóveis e Representantes de Autoridades Públicas
Para a realização de suas atividades o GRUPO BRASIL PCH interage com alguns
proprietários de imóveis e representantes de autoridades públicas visando viabilizar suas
atividades. Os dados pessoais são tratados na hipótese de cumprimento de obrigações
legais, atendimento aos interesses legítimos do GRUPO BRASIL PCH no
desenvolvimento de suas atividades empresariais e execução de contratos, segundo o
caso. Os tratamentos são realizados até o termo dos prazos prescricionais e de guarda
obrigatória previstos em lei e regulamentos.
3.8. Moradores da região na qual o GRUPO Brasil PCH realiza suas atividades
Por questões de licenciamento e atendimento a obrigações legal e regulatória às quais
estamos submetidos, o GRUPO Brasil PCH precisará tratar dados pessoais, como por
exemplo, para manter cadastro de moradores localizados próximos à barragem e dados
de contato para casos de emergência. Os dados serão tratados pelo período necessário,
conforme legislação em vigor.
3.9. Partes e terceiros envolvidos em demandas judiciais, administrativas e arbitrais
Eventualmente, o GRUPO BRASIL PCH pode ser parte em algum processo judicial,
administrativo ou arbitral e ser levada a tratar dados pessoais relacionados às partes e/ou
terceiros envolvidos no processo. Nessa hipótese, os dados pessoais são tratados para o
exercício regular de direitos e os tratamentos são realizados até o termo dos prazos
prescricionais e de guarda obrigatória previstos em lei e regulamentos.
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4. Dados de crianças
O GRUPO BRASIL PCH trata dados pessoais de crianças, notadamente dependentes
legais de seus colaboradores em situações relacionadas à gestão de benefícios e interesses
de seus colaboradores. Nesse caso, o GRUPO BRASIL PCH solicita o consentimento de
ao menos um dos responsáveis legais para o efetivo tratamento.
A título excepcional, o GRUPO BRASIL PCH poderá tratar dados de crianças
relacionados a processos judiciais, contidos em escrituras públicas e documentos
relacionados a matéria fundiária (domínio ou posse).
5. Agentes de Tratamento e Compartilhamento de Dados Pessoais
O GRUPO BRASIL PCH é o Controlador da maior parte dos tratamentos de dados
pessoais que realiza e compartilha determinados dados pessoais com os seguintes
terceiros:
• Autoridades públicas – Visando o cumprimento da legislação aplicável (fiscal,
regulatória, laboral etc.), o GRUPO BRASIL PCH compartilha com as Autoridades
públicas os dados pessoais, cuja comunicação seja imposta por lei ou regulamento.
Nestes casos, as Autoridades públicas são Controladores independentes.
• Nossos fornecedores e prestadores de serviço – O GRUPO BRASIL PCH
compartilha dados pessoais com fornecedores e prestadores de serviço que a auxiliam
no desenvolvimento das suas atividades, tais como escritórios de advocacia e de
contabilidade, licenciadores de sistemas e softwares, empresas responsáveis pelos
seguros de vida e seguros de saúde e demais benefícios para nossos empregados etc.
Tais agentes de tratamento atuam como Controladores ou Operadores, segundo o caso.
O GRUPO BRASIL PCH empenhará seus melhores esforços para que os terceiros com
quem compartilha dados pessoais respeitem a legislação aplicável, especialmente a Lei
nº 13.709/2018. No contexto da sua interação com Operadores, o GRUPO BRASIL PCH
exige que dados pessoais sejam tratados exclusivamente para as finalidades para as quais
houve o compartilhamento, pelo prazo estritamente necessário e que sejam mantidos
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padrões mínimos de segurança lógica e organizacional, visando evitar incidentes de
segurança.
6. Transferência internacional de dados pessoais
O GRUPO BRASIL PCH pode ser levado a realizar transferência internacional de dados
pessoais nas seguintes hipóteses:
i.

Para os Estados Unidos da América, visando o armazenamento virtual de dados
em nuvem.

ii.

Para outros países, no contexto de contratações e atividades pontuais.

Em qualquer caso, o GRUPO BRASIL PCH observará as disposições legais e os
regulamentos emitidos pelas autoridades competentes relacionados à transferência
internacional de dados pessoais, quando for o caso.
7. Cookies
Ao navegar no website do GRUPO BRASIL PCH, alguns cookies poderão ser
depositados em seu navegador. Cookies são pequenos arquivos armazenados em seu
computador para identificar um visitante. Estes arquivos possuem diversas funções e são
comumente utilizados para personalizar a experiencia do visitante em um site ou para
facilitar o tráfego de dados e informações.
7.1. Cookies utilizados
Cookies Necessários
Estes cookies são necessários para operar o nosso website e, portanto, não podem ser
desativados.
Nome

Função

Ex: ALLOWTRACKING

Utilizado para estatísticas do tráfego
no site.
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Cookies relacionados ao desempenho
Estes cookies melhoram o nosso website de maneira indireta, rastreando o seu uso e
coletando informações anônimas para gerar relatórios sobre estatísticas de uso sem
identificar usuários individuais.
Nome

Função

Ex: __UTMZ

Parte do sistema Google Analytics:
monitorar o tráfego e identificar os
problemas de navegação do site.

7.2. Alteração das configurações de cookies no navegador
É possível alterar as configurações do navegar sobre coleta de cookies a qualquer
momento. Para mais informações sobre como alterar estas configurações, procure o
suporte do navegador:
• Internet

Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-

internetexplorer-delete-manage-cookies
• Mozilla

Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-

queos-sites-usam
• Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=pt-BR
• Safari:

https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Note que a desativação de alguns cookies poderá comprometer determinadas
funcionalidades do website.
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8. Direitos do titular
O GRUPO BRASIL PCH respeita os direitos dos titulares dispostos no art. 18 da LGPD.
Nesse sentido, os titulares dos dados pessoais, tratados pelo GRUPO BRASIL PCH têm
o direito de:
i.

Confirmar se os seus dados pessoais são tratados e como são tratados;

ii.

Ter acesso a seus dados pessoais tratados pela BRASIL PCH;

iii.

Solicitar a correção de seus dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou
desatualizados;

iv.

Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;

v.

Solicitar a portabilidade dos dados pessoais tratados pelo GRUPO BRASIL PCH
a outro fornecedor;

vi.

Solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento,
exceto nas hipóteses previstas em lei em que não será possível eliminar os dados;

vii.

Obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o GRUPO
BRASIL PCH, na posição de controlador, realiza uso compartilhado de seus
dados pessoais;

viii.

Ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, sempre que
este for solicitado, e sobre as consequências da negativa;

ix.

Ser informado sobre a possibilidade de revogar o consentimento dado
anteriormente.

Para exercer esses direitos, o titular deverá entrar em contato conosco por meio dos canais
disponibilizados abaixo.
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9. Contato
Para quaisquer informações relacionadas aos dados pessoais tratados pelo GRUPO
BRASIL PCH, entre em contato conosco.
Encarregado: IZABELLE MACÊDO NUNES
Contato: 31-3527-9100/ protecaodados@brasilpch.com.br
10. Atualizações desta Política
Esta Política de Privacidade, datada de 10 de agosto de 2021, pode ser atualizada a
qualquer momento.
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