AVISO DE PRIVACIDADE

1. INTRODUÇÃO
Quando você acessa nosso website https://www.martiniomizzolo.com.br, você confia a nós seus dados
e informações. Por isso, nos empenhamos em explicar as nossas práticas em relação ao uso dos seus
dados.

2. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Leia este aviso com atenção. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato conosco
através do e-mail atendimento@martiniomizzolo.com.br

3. COLETA DE DADOS PESSOAIS PELO NOSSO WEBSITE:
3.1. Para entendimento deste aviso, considere as seguintes definições:
Dados pessoais - são quaisquer informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável,
ou seja, são dados pessoais aqueles que permitam identificar uma pessoa, tais como: nome, data de
nascimento, número de identificação, dados de localização e outros.
Dado Pessoal Sensível - dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Tratamento de Dados Pessoais - 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
Criança e adolescente - considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados e suas respectivas alterações posteriores (Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018)

Titular – pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento
Controlador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais

3.2. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE
Quando você acessa ou navega em nosso website a nossa página coleta determinadas informações
automaticamente e as armazena em arquivos de log. Estas informações podem incluir: tipo e versão do
navegador, configuração, tipos e versões do plug-in do navegador, cookies, sistema operacional ou
plataforma utilizada para acesso.
Utilizamos essas informações para otimizar nosso site e para melhor atender às necessidades de nossos
usuários. Não é possível identificar o usuário/titular dos dados pessoais a partir delas.
A fim de cumprir o art. 15 do Marco Civil da Internet, coletamos a data, hora e o IP (Internet Protocol)
dos acessos ao site.
Podemos fornecer dados métricos para o Google Analytics, para fins de estatísticas, ou seja, para que
compreender o perfil de quem visita o nosso site e aprimorar a prestação de nossos serviços.

3.3. INFORMAÇÕES FORNECIDAS DIRETAMENTE PELO USUÁRIO
Isso ocorre quando você preenche os formulários contidos em nosso site. Os formulários para contato
exigem o necessário para responder à mensagem ou solicitação enviada, quais sejam nome e endereço
de e-mail, cidade, telefone e assunto.
Ao enviar um CV para uma vaga de emprego, geralmente são coletadas informações como: nome
completo, e-mail, endereço e telefone, informações sobre experiências profissionais e empregadores
anteriores. Isso se faz necessário para a seleção de pessoal. Nessa oportunidade, solicitaremos que você
leia nosso “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais no Recebimento de
Currículos”.
Não realizamos o tratamento automatizado de dados pessoais.

4. FINALIDADES DA COLETA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados são coletados para as finalidades já mencionadas acima, quais sejam, para o bom
funcionamento do website, comunicação com o usuário ou cliente, e seleção para vagas de emprego na
nossa empresa.
Tratamos apenas os dados pessoais enquanto forem necessários e adequados para as finalidades que
foram coletadas, sempre observando as bases legais para tratamento de dados, da Lei nº. 13.709, de 14
de Agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).
Assim, podemos utilizar os dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular
de direito, interesse legítimo ou com o seu consentimento.

5. DADOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
Nosso conteúdo não é direcionado a crianças e adolescentes. Por isso, não fazemos avaliação etária ou
coleta propositada de seus dados pessoais.

6. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Em nenhuma hipótese comercializamos os dados e informações que você nos fornece. Também, não
compartilhamos seus dados para fins de marketing.
Seus dados somente serão compartilhados para empresas que prestam serviço para nós, quando isto for
necessário para viabilizar algum serviço, como por exemplo, a seleção de futuros colaboradores.
Ainda, podemos compartilhar seus dados quando for necessário para o cumprimento de ordens e/ou
obrigações legais.

7. MEDIDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Para proteger seus dados, mantemos salvaguardas técnicas e físicas. Atualizamos e testamos nossa
tecnologia de segurança continuamente. Restringimos o acesso aos seus dados pessoais aos
colaboradores ou terceiros que precisam conhecer essas informações para fornecer benefícios ou
serviços a você. Além disso, treinamos nossos funcionários sobre a importância da confidencialidade e a
manutenção da sua privacidade e segurança de suas informações. Nos comprometemos a tomar
medidas disciplinares apropriadas para fazer cumprir as responsabilidades de nossos colaboradores em
relação

à

sua

privacidade.

8. SEUS DIREITOS E COMO EXERCÊ-LO
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18), no art. 18, elenca os direitos dos titulares
dos dados pessoais, que são os seguintes:
I.

confirmação da existência de tratamento

II.

acesso aos dados

III.

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados

IV.

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto nesta Lei

V.

portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto

I.

eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular (com exceções - art. 16)

II.

informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados

III.

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências disso

IV.

revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei

Você pode exercer seus direitos a qualquer momento, mediante uma solicitação direta e gratuita para
nós. Esclarecimentos referente ao uso dos seus dados pessoais, entre em contato através do e-mail
atendimento@martiniomizzolo.com.br

9. ALTERAÇÕES DO AVISO DE PRIVACIDADE:
Esta aviso de privacidade poderá ser alterada a qualquer momento. Sempre que houver alteração, as
versões anteriores poderão ser solicitadas através do e-mail: atendimento@martiniomizzolo.com.br

10. DA LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO:
Fica eleita a jurisdição de Caxias do Sul, RS, assim como a Conciliação ou Mediação, de acordo com a Lei
9.307 de 23/09/1996, para dirimir questões envolvendo o presente documento, renunciando as partes a
qualquer outro. Prezamos pelo bom atendimento dos nossos clientes e pela conciliação. Por este
motivo,

optamos

por

mediação

e

arbitragem

em

detrimento

de

disputas

judiciais.

