TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Apresentação
Esta Política de Privacidade apresenta as diretrizes para a proteção nos processos de
tratamento de dados que incluem coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais de nossos clientes,
colaboradores e terceiros, de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção
de Dados).

Definições
Dados Pessoais: Qualquer informação pessoal que tenha sido coletada no território
nacional ou compartilhada por transferência internacional relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável. Os dados pessoais podem estar em qualquer mídia ou
formato, inclusive registros eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos
baseados em papel.
Dados Pessoais e Sensíveis: Um dado pessoal sensível é aquele que se refere à 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.
Usuário: Pessoa física que interaja com o SisPC (Sistema de Prestação de Contas) em
situações onde tenha a possibilidade de disponibilizar seus dados pessoais. Exemplos:
pessoas que naveguem em seu website, portais, redes sociais, funcionários, terceiros ou
prestadores de serviços, dentre outros.
Cookies: São arquivos de informação que são armazenados no seu computador ou
dispositivos móveis através do navegador de internet (browser). Estes arquivos
permitem que, durante um período de tempo, um website “se lembre” das ações e

preferências registradas em nome do Usuário. O uso de cookies existe para que o
Usuário, ao regressar a um website que já visitou, não tenha, em princípio, que indicar
novamente as suas preferências de navegação (idioma, fonte, forma de visualização
etc). Os cookies podem ser persistentes ou de sessão.
Cookies Persistentes: Permanecem no computador do usuário mesmo após fechar a
sessão ou até a sua exclusão.
Cookies de Sessão: Expiram quando o usuário fecha o navegador.
Termo de Consentimento: Documento que coleta manifestação favorável ao
tratamento dos dados pessoais para finalidades determinadas.

Coleta de Dados Pessoais
Coletamos informações pessoais fornecidas pelos nossos clientes de forma livre,
consciente, voluntária e utilizamos cookies para registrar de forma automática as
informações sobre os dispositivos móveis, endereço de IP, MAC ou outro identificador
único para o computador, bem como acesso e uso do website/App.
Ressaltamos que quando o Cliente realiza o cadastro e/ou ao preencher os formulários
oferecidos pelo SisPC (Sistema de Prestação de Contas), ou por parceiros autorizados,
os Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizados apenas para o
propósito que motivou o cadastro, conforme a prestação de serviço realizada. Cabe
mencionar também que podemos usar essas informações para melhorar os serviços
prestados e associar seu identificador de dispositivo às suas informações pessoais.
Vale destacar que podemos inserir cookies, que são pequenos arquivos de texto
enviados pelo site ao computador do usuário e que nele ficam armazenados
informações relacionadas à navegação do site.
Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo
navegador do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem ser
armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário, bem como
seu local e horário de acesso ao site.

É importante ressaltar que nem todo cookies contém informações que permitem a
identificação do usuário, sendo que determinados tipos de cookies podem ser
empregados simplesmente para que o site seja carregado corretamente ou para que
suas funcionalidades funcionem do modo esperado.
Segue abaixo relação exemplificativa de dados que podemos coletar para finalidades
distintas no ato do acesso, cadastro ou utilização dos nossos serviços:


Carteira de Identidade – RG;



Cadastro Pessoa Física – CPF;



Data de Nascimento;



E-mail;



Endereço completo;



Telefone para Contato;

Utilização de Dados Pessoais
As informações e os dados serão utilizados de acordo com a finalidade e necessidade do
cliente, em decorrência dos serviços prestados pela nossa empresa, dentro do portfólio
de serviços oferecidos no atendimento presencial ou nas plataformas digitais, bem
como para cumprimento de obrigação legal.
As informações poderão ser coletadas pela empresa através dos canais de comunicação
com os clientes, tais como telefone, WhatsApp, E-mail, SMS, Website ou pelo nosso
serviço de teleatendimento, onde serão utilizadas para a prestação dos nossos serviços
conforme exposto abaixo de forma exemplificativa:


Conceder acesso e uso em nossas Plataformas Digitais e Serviços;



Fornecimento de Senhas de acesso nas Plataformas Digitais, Aplicativos,
Websites;



Definir e desenvolver novos produtos e serviços de forma personalizada;



Oferecer e enviar novos produtos e serviços;



Desenvolver Pesquisas de Satisfação;



Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória;



Utilização do nosso portfólio de Serviços e Plataformas Digitais.

Compartilhamento de Dados Pessoais
Todo compartilhamento de dados pessoais realizados são para compor a melhor
experiência e prestação dos serviços aos nossos clientes. Com isso, pode haver
compartilhamentos entre departamentos internos, além de compartilhamento de
dados a terceiros quando tais comunicações de dados se tornem necessárias ou
adequadas (i) à luz da lei aplicável, (ii) no cumprimento de obrigações legais/ordens
judiciais, (iii) por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou de
outra autoridade de controle competente, ou (iv) para responder a solicitações de
autoridades públicas ou governamentais.

O que são Cookies e como são tratados
Cookies são pequenos arquivos que podem ser armazenados em seus dispositivos
sempre que um usuário acessa o site e serviços online do SisPC (Sistema de Prestação
de Contas). Estes arquivos contêm informações sobre a navegação do usuário e são
utilizados para melhorar a experiência dos usuários durante a visita ao site. A coleta de
cookies pelo SisPC (Sistema de Prestação de Contas), pode ser aceita ou revogada
sempre que o usuário visita a página.

Segurança da Informação
O SisPC (Sistema de Prestação de Contas) se responsabiliza pelos dados fornecidos por
seus clientes, mantendo controles de segurança para preservar a confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos dados por nós controlados.
Todas as ações e controles visam manter a proteção dos dados e evitar acessos
indevidos. O SisPC (Sistema de Prestação de Contas) segue as melhores práticas de
mercado quanto a segurança das informações e segue as legislações em vigência e as
pertinentes ao segmento. Em caso de vazamento de dados, os titulares de dados serão
informados, contudo uma vez públicos, não será possível garantir que estes não possam
ser acessados indevidamente.

Conservação de Dados Pessoais

Os dados são conservados pelo período estritamente necessário para cada uma das
finalidades descritas acima e/ou de acordo com prazos legais vigentes. Em caso de litígio
pendente, os dados podem ser conservados até trânsito em julgado da decisão.
Adicionalmente, o SisPC (Sistema de Prestação de Contas) afirma que manterá em
funcionamento todos os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, má
utilização, alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos dados pessoais
de seus usuários e clientes. Em qualquer caso, note-se que, circulando os dados em rede
internet aberta, não é possível eliminar totalmente o risco de acesso e utilização não
autorizados, pelo que o usuário deverá programar medidas de segurança adequadas
para a navegação no website.

Como Protegemos Informações Pessoais?
O SisPC (Sistema de Prestação de Contas) tomará todas as medidas preventivas de
segurança, Criptografia, monitoramento e níveis de acesso com o que há de mais
moderno em termos de tecnologia para identificar vulnerabilidades e ataques para
proteger seus Dados Pessoais contra publicações não autorizadas, mau uso ou
alteração, além de auditorias internas para acompanhar como está a segurança das
informações.
Vale mencionar que mesmo com todo empenho de medidas de segurança promovidas
pela empresa, o cliente entende e concorda que os computadores conectados à internet
estão sujeitos e podem ser vulneráveis, pois existem muitos tipos de ataques de novos
vírus, malwares, corrupção de rede, sobrecarga, etc. Nesse sentido, não há garantia
plena de que as informações não poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou
destruídas por violação de qualquer uma das proteções físicas, técnicas ou
administrativas.
Direitos dos Usuários
Nos termos da legislação aplicável, o titular do dado poderá a qualquer tempo solicitar
o acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação ou
a limitação de uso do dado pessoal, a portabilidade dos seus dados, ou ainda opor-se ao

seu tratamento, exceto nos casos previstos em lei. Poderá exercer estes direitos
mediante pedido através do site.

Conteúdo do Site e sua Utilização
Todo o conteúdo existente no www.sispc.com.br é de propriedade da M2 Consultoria e
Assessoria Ltda., e sua reprodução – total ou parcial – para uso comercial ou editorial
ou republicação na internet deve ser feita de forma autorizada e obrigatoriamente
citando a fonte e incluindo o link do site para o conteúdo original (Lei 9.610/98).

Atualizações da nossa Política de Privacidade e Termos de Uso de Dados Pessoais
Esta Política de Privacidade e termos de uso de dados pessoais, bem como as demais
informações constantes no site, poderão ser atualizadas periodicamente e sem
notificação prévia. Quaisquer alterações passarão a vigorar imediatamente quando da
publicação da Política de Privacidade revisada no site. Vale mencionar que utilizaremos
suas informações pessoais em conformidade com a Política de Privacidade que estiver
em vigor na época em que você forneceu tais informações. Caso o Cliente tenha
qualquer observação a respeito da política de privacidade do website, por favor, entre
em contato com o SisPC (Sistema de Prestação de Contas) através do site.
Atualização: 03 de março de 2021.

