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Sob a proteção de DEUS, a DECORP tem a satisfação de apresentar a sua 

declaração de proteção de dados e privacidade, termos e condições sob os dados 

recepcionados com base nos serviços ofertados pela Companhia pelos seus canais 

digitais ou presenciais em plena observância a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 

conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD1. 

  

 
1 LGPD, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 
acesso em 01/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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1 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Termos e Condições da 

Decorp, também conhecida como ‘LGPD na Decorp’ fornece orientações sobre como 

gerenciamos as diversas atividades e operações de tratamento de dados pessoais 

existentes na Companhia. Este documento faz parte do nosso sistema de compliance 

à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), Constituição Federal e 

outras leis setoriais sobre o assunto. 

Valorizamos a privacidade de nossos usuários, por isto criamos a “LGPD na 

Decorp” para demonstrar nosso compromisso em proteger a sua privacidade e seus 

dados pessoais, bem como descrever de que forma sua privacidade é protegida pela 

Decorp ao coletar, tratar e armazenar suas informações pessoais. Reforçamos que 

temos nosso próprio ‘Código de Conduta’ que representa todos os nossos valores, 

sempre visando uma atuação ética por parte de todos os nossos colaboradores. 

Na Decorp, entendemos que a LGPD é transversal, transcorre diversos agentes 

econômicos, desde o setor público, privado e do terceiro setor; e oferece as regras e 

condições para que os dados pessoais possam ser utilizados nas atividades desses 

agentes. 

Em nosso cotidiano, conforme prevê nosso regimento interno, realizamos 

inúmeras operações de tratamento de dados pessoais buscando o melhor interesse dos 

titulares dos dados pessoais, e respeitando os seus direitos, podendo ser caracterizada 

como Controladora de Dados Pessoais, Operadora de Dados Pessoais, Controladora e 

Operadora de Dados Pessoais ou Co-Controladora de Dados Pessoais, de acordo com 

as definições da LGPD, reforçando, em todas as posições que ocupar, o seu 

compromisso com o cumprimento das regras de privacidade e proteção de dados 

pessoais aplicáveis. 
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1.2 DEFINIÇÕES 

AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: O controlador e o operador de 

dados pessoais. 

ANONIMIZAÇÃO: Utilização de meios técnicos, razoáveis e disponíveis no 

momento do tratamento de dados pessoais, por meio dos quais um dado perde a 

possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O dado anonimizado não 

é considerado dado pessoal para os fins da LGPD. 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (“ANPD”): Órgão da 

administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 

da LGPD em todo território nacional. 

A ANPD foi instituída pela LGPD como órgão da administração pública federal 

com autonomia técnica, integrante da Presidência da República, definido a sua 

natureza como transitória e passível de transformação pelo Poder Executivo em 

entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico 

especial e vinculada à Presidência da República. 

CONTROLADOR DE DADOS PESSOAIS: Pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

DADOS PESSOAIS: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável. Também são considerados dados pessoais aqueles utilizados para 

formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural. 

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: 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 pessoa natural. 

ENCARREGADO OU DATA PROTECTION OFFICER (“DPO”): Pessoa física ou jurídica 

indicada pelo Agente de Tratamento para atuar como canal de comunicação entre o 

Controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Será 

responsável pela implementação do Programa de Conformidade às leis de proteção de 

dados pessoais e condução das atividades relacionadas à proteção de dados pessoais 

no Sistema de Controles Internos e de Conformidade DECORP. 
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FORNECEDORES: No contexto da DECORP são considerados fornecedores os 

outros terceiros contratados e subcontratados, pessoa física ou jurídica, não 

enquadrados como parceiros comerciais. 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (“LGPD”): Diploma normativo (Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018) que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios 

digitais ou físicos realizados por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público 

ou privado, tendo como objetivo defender os titulares de dados pessoais e ao mesmo 

tempo permitir o uso dos dados para finalidades diversas, equilibrando interesses e 

harmonizando a proteção da pessoa humana com o desenvolvimento tecnológico e 

econômico. 

OPERADOR DE DADOS PESSOAIS: Pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador. 

PARCEIROS COMERCIAIS: No contexto da DECORP, são considerados parceiros 

comerciais os terceiros contratados, sejam eles pessoa física ou jurídica, que atuam em 

seu nome: Consultores, Conveniados e Agentes Comerciais (aqueles que indicam 

atividades em que a DECORP pode atuar como contratada). 

SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DE CONFORMIDADE: Constituído por um 

conjunto de elementos que, operados de forma integrada e dinâmica, auxiliam a 

Companhia a atingir seus objetivos estratégicos, bem como a sua missão, visão e 

valores, orientando o seu desenvolvimento e garantindo com razoável grau de certeza 

que os riscos que poderiam comprometer a sua sustentabilidade e crescimento serão 

geridos de forma eficiente e eficaz. 

TERCEIRO: É toda pessoa física ou jurídica contratada pela DECORP para 

desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento de suas atividades, tanto na qualidade de 

fornecedores de bens ou serviços, como de parceiros comerciais. 

TITULAR DE DADOS PESSOAIS (“TITULAR”): Pessoa natural a quem se referem os 

dados pessoais que são objeto de tratamento. 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (“TRATAMENTO”): Toda operação realizada 

com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
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processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

FINALIDADE: o objetivo, o propósito que a DECORP deseja alcançar a partir de 

cada ato de tratamento das informações pessoais. 

NECESSIDADE: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados 

pessoais, para atingir a finalidade, evitando-se a coleta excessiva. 

BASES LEGAIS: fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de dados 

pessoais para uma determinada finalidade prévia por parte da DECORP. 

CONSENTIMENTO: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular 

do dado pessoal para que a DECORP trate seus dados pessoais para uma finalidade 

previamente descrita, na qual a base legal necessária para o ato demande a autorização 

expressa do titular. 

 

1.3 INFORMAÇÕES GERAIS 

Esta política se aplica, em geral, a todos os Usuários e potenciais Usuários dos 

serviços oferecidos pela DECORP, incluindo Usuários dos sites ou outros meios 

operados pela DECORP e resume como a DECORP poderá coletar, produzir, receptar, 

classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, 

armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, 

difundir ou extrair os dados coletados, incluindo as informações de identificação 

pessoal, de acordo com as bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e 

proteção de dados em vigor. 

Ao acessar e/ou utilizar o site da LGPD Brasil, o Usuário declara ter no mínimo 18 

(dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e 

condições desta Política de Privacidade e do Termo de Consentimento para todos os 

fins de direito. 

Caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda 

que em parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não 

deverá acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pela DECORP, bem como os sites e 

serviços por ela operados. 
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1.4 ESCOPO 

Estabelecer as diretrizes para resguardo e uso de dados pessoais que venham a 

ser tratados nas atividades da Decorp, tendo como referência a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais, entre outras normas nacionais. 

 

1.5 DESTINATÁRIOS 

Esta Política se aplica (I) aos empregados da DECORP; (II) a todos os terceiros, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas que atuam para ou em nome da DECORP em 

operações que envolvam tratamento de dados pessoais que sejam realizadas no 

escopo das atividades conduzidas pela DECORP; (III) aos agentes de tratamento de 

dados pessoais externos à DECORP que de qualquer forma se relacionem com a 

Companhia; e (IV) aos titulares de dados pessoais, cujos dados são tratados pela 

DECORP. 

A adesão ao programa de conformidade da DECORP às leis de proteção de dados 

pessoais e aos diplomas normativos dele decorrentes, Programa de Conformidade da 

LGPD, incluindo a presente Política, é obrigatória a todos os destinatários acima 

indicados na medida em que se relacionam à DECORP. Todas as operações que 

envolvam tratamento de dados pessoais que sejam realizadas no escopo das atividades 

conduzidas pela DECORP estão sujeitas a tais normativas. 
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2 APLICABILIDADE 

Esta Política estabelece diretrizes e regras para garantir que seus destinatários 

entendam e cumpram as legislações que versam sobre proteção de dados pessoais em 

todas as interações com atuais e futuros titulares de dados pessoais, terceiros e 

agentes de tratamento de dados pessoais externos à DECORP no âmbito de suas 

atividades. 

Para além dos conceitos definidos pelas normas que versam sobre privacidade e 

proteção de dados pessoais, as informações abarcadas pela presente Política incluem 

todos os dados detidos, usados ou transmitidos pela ou em nome da DECORP, em 

qualquer tipo de mídia. Isso inclui dados pessoais registrados em papel, mantidos em 

sistemas de computador ou dispositivos portáteis, bem como dados pessoais 

transmitidos oralmente. 
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3 LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

As normas de segurança da informação e prevenção contra incidentes de dados 

pessoais estão contidas no Regimento Interno da DECORP e seu código de conduta, 

que não mediará esforços para empregar medidas técnicas e organizacionais 

adequadas no trato com dados pessoais, e envidar esforços para proteção dos dados 

pessoais dos titulares de dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, 

destruição, compartilhamento não autorizado, entre outras hipóteses. 

 

3.1 O QUE FAREMOS COM SUA INFORMAÇÃO 

Quando você realiza alguma transação com nossa Companhia, como parte do 

processo de compra e venda, coletamos as informações pessoais que você nos dá tais 

como: nome da empresa, endereço e demais informações para que seja cumprida as 

nossas obrigações fiscais e parafiscais.  

Quando você acessa nosso site, também recebemos automaticamente o endereço 

de IP de seu equipamento e outras informações que nos identificam seu navegador e 

sistema operacional, nos ajudando a prover uma melhor experiencia de navegação. 

E-mail Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes e-mails você 

poderá receber notícia sobre nossas ofertas, produtos e soluções. 

 

3.2 COLETA E USOS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e 

voluntária por meio de [FORMULÁRIO/ETC], ou por meio dos sites operados pela 

DECORP. 

Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela 

DECORP, inclusive nos sites por ela operados, determinados Dados Pessoais solicitados 

serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas para o propósito que motivou o 

cadastro, conforme Tabela de Finalidades. 

 

3.2.1 Segurança 

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e 

seguimos as melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não serão 
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perdidas inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou 

destruídas. 

Se você nos fornece as suas informações de cartão de crédito, essa informação 

é criptografada usando tecnologia "Secure Socket Layer" (SSL) e armazenada com uma 

criptografia AES-256. Embora nenhum método de transmissão pela Internet ou 

armazenamento eletrônico é 100% seguro. 

 

3.2.2 Dados de crianças e adolescentes 

Entendemos a importância de tomar precauções extras para proteger a 

privacidade e a segurança das crianças e/ou adolescentes que usam nossos produtos, 

serviços e nosso site. Crianças ou adolescentes, menores de 18 anos, não devem 

compartilhar suas informações pessoais a menos que seus pais ou responsáveis 

forneçam consentimento verificável. Se, a qualquer momento, um pai ou responsável 

precisar acessar ou excluir dados associados à conta de seu filho ou responsável, ele 

pode entrar em contato conosco através de uma das opções fornecidas nesta política 

de privacidade. 

 

3.3 COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

A DECORP não disponibilizará Dados Pessoais coletados em seus sites para 

corretores de lista de e-mail sem seu expresso consentimento. 

A DECORP poderá divulgar os Dados Pessoais coletados a terceiros, nas 

seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei: 

1. Com os seus clientes e parceiros quando necessário e/ou apropriado à 

prestação de serviços relacionados; 

2. Com as Companhias e indivíduos contratados para a execução de 

determinadas atividades e serviços em nome da DECORP; 

3. Com Companhias do grupo; 

4. Com fornecedores e parceiros para consecução dos serviços contratados 

com a DECORP (como tecnologia da informação, contabilidade, entre 

outros); 
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5. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, 

desenvolvimento de serviços, segurança e gerenciamento de risco. 

6. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de 

autoridade competente, ou decisão judicial. 

Nas hipóteses de compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros, todos os 

sujeitos mencionados nos itens 1 a 6 deverão utilizar os Dados Pessoais partilhados de 

maneira consistente e de acordo com os propósitos para os quais foram coletados (ou 

com os quais o Usuário consentiu previamente) e de acordo com o que foi determinado 

por esta Política de Privacidade, outras declarações de privacidade de website ou 

países, e todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis. 

 

3.4 MOTIVOS LEGAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE SEUS DADOS 

Em certas circunstâncias, a DECORP poderá divulgar Dados Pessoais, na medida 

necessária ou apropriada, para órgãos governamentais, consultores e outros terceiros 

com o objetivo de cumprir com a legislação aplicável ou com uma ordem ou intimação 

judicial ou, ainda, se a DECORP acreditar de boa-fé que tal ação seja necessária para: 

1. Cumprir com uma legislação que exija tal divulgação; 

2. Investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais 

suspeitas ou reais ou para cooperar com órgãos públicos ou para proteger 

a segurança nacional; 

3. Execução de seus contratos; 

4. Investigar e se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de 

terceiros; 

5. Proteger a segurança ou a integridade dos serviços (por exemplo, o 

compartilhamento com Companhias que estão sofrendo ameaças 

semelhantes); 

6. Exercer ou proteger os direitos, a propriedade e a segurança da DECORP e 

suas Companhias coligadas; 

7. Proteger os direitos e a segurança pessoal de seus funcionários, usuários 

ou do público; 
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8. Em caso de venda, compra, fusão, reorganização, liquidação ou dissolução 

da DECORP. 

 

A DECORP cientificará os respectivos Usuários sobre eventuais demandas legais 

que resultem na divulgação de informações pessoais, nos termos do que foi exposto no 

item 4, a menos que tal cientificação seja vedada por lei ou proibida por mandado 

judicial ou, ainda, se a requisição for emergencial. A DECORP poderá contestar essas 

demandas se julgar que as solicitações são excessivas, vagas ou feitas por autoridades 

incompetentes. 

 

3.5 COOKIES 

O nosso site utiliza “cookies” e outras tecnologias. Essas tecnologias ajudam-nos a 

melhorar e oferecer um serviço melhor e mais personalizado, permitindo-nos: 

✓ Estimar o tamanho e os padrões de uso da nossa audiência; 

✓ Armazenar informações sobre suas preferências, permitindo-nos personalizar 

melhor os serviços de acordo com seus interesses individuais; 

✓ Acelerar suas pesquisas; 

✓ Reconhecê-lo quando retornar ao site; e 

✓ Fornecer publicidade segmentada com base em produtos ou conteúdo em que 

você demonstrou interesse. 

 

Você pode recusar-se a aceitar cookies, ativando as configurações apropriadas no 

seu navegador. Por favor, observe que determinadas funcionalidades do site podem 

não estar disponíveis se os cookies estiverem desativados. 

 

3.6 SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Todas os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da DECORP ou em 

base de dados mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados pela 

DECORP, os quais estão devidamente de acordo com a legislação de dados vigente. 
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A DECORP e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança para 

proteger a confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais, 

prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados. 

Embora a DECORP utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para 

verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra 

divulgação não autorizada, mau uso ou alteração, o Usuário entende e concorda que 

não há garantias de que as informações não poderão ser acessadas, divulgadas, 

alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das proteções físicas, técnicas 

ou administrativas. 

 

3.7 RETENÇÃO DE DADOS 

A DECORP retém todos os dados fornecidos, inclusive os Dados Pessoais, 

enquanto o cadastro do Usuário estiver ativo e conforme seja necessário para 

consecução de seus serviços. 

A DECORP reterá seus Dados Pessoais e manterá seus dados armazenados até 

eventual requerimento de exclusão, ou de acordo com os períodos descritos na Tabela 

de Finalidades. 

A DECORP poderá vir a manter seus Dados Pessoais após receber seu pedido de 

exclusão ou após os prazos da Tabela de Finalidades caso seja necessário para 

cumprimento de obrigações legais, resolver disputas, manter a segurança, evitar 

fraudes e abuso e garantir o cumprimento de contratos. 

 

3.8 RELAÇÃO COM OS TERCEIROS 

A LGPD estabelece que a responsabilidade no caso de danos patrimoniais, morais, 

individuais ou coletivos derivados de violações à legislação de proteção de dados 

pessoais é solidária, i.e., todos os agentes da cadeia envolvendo o tratamento de dados 

pessoais podem ser responsabilizados pelos eventuais danos causados. 

Nesse sentido, a possibilidade de a DECORP ser responsabilizada pelas ações de 

terceiros implica na necessidade de empregar os melhores esforços para verificar, 

avaliar e garantir que tais terceiros cumpram com as legislações de proteção de dados 

aplicáveis. 
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✓ Dessa forma, todos os contratos com terceiros deverão conter cláusulas 

referentes à proteção de dados pessoais, estabelecendo deveres e obrigações 

envolvendo a temática, e atestando o compromisso dos terceiros com as 

legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis. Destaca-se, ainda, que 

esses contratos serão revisados e submetidos à aprovação do DPO, conforme 

arcabouço normativo vigente. 

✓ Todos os terceiros devem assinar o termo de aceitação desta Política, da Política 

de Segurança da Informação e do Plano de Resposta a Incidentes de Segurança, 

submetendo as atividades contratadas no âmbito da relação com a DECORP 

também a essas normativas. 

 

3.9 BASES LEGAIS PARA PROCESSAMENTO 

A DECORP apenas trata Dados Pessoais em situações em que está autorizada 

legalmente ou mediante seu expresso e inequívoco consentimento do Usuário. 

Conforme descrito na presente Política, a DECORP tem bases legais para coletar, 

produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, 

processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, 

comunicar, transferir, difundir ou extrair dados sobre o Usuário. 

As bases legais incluem seu consentimento (colhido de forma expressa e 

inequívoca no Termo de Consentimento), contratos e procedimentos preliminares 

contratuais (em que o processamento é necessário para firmar o contrato com o 

Usuário) e interesses legítimos, desde que tal processamento não viole seus direitos e 

liberdades, conforme se pode verificar na Tabela de Finalidades. 

Tais interesses incluem proteger o Usuário e a DECORP de ameaças, cumprir a 

legislação aplicável, o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 

ou arbitral, habilitar a realização ou administração dos negócios, incluindo controle de 

qualidade, relatórios e serviços oferecidos, gerenciar transações Comerciais, entender 

e melhorar os negócios e relacionamentos com os clientes e permitir que os usuários 

encontrem oportunidades econômicas. 

O Usuário tem o direito de negar ou retirar o consentimento fornecido à DECORP, 

quando esta for a base legal para tratamento dos dados pessoais, podendo a DECORP 
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encerrar a consecução de seus serviços para este usuário na hipótese de ocorrência de 

tal solicitação. 

Caso tenha dúvidas sobre as bases legais para coleta, tratamento e 

armazenamento de seus dados pessoais, entre em contato com a DECORP e seu Data 

Protection Officer por meio do e-mail dpo@decorp.com.br. 

 

3.10 COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Não comercializamos seus dados com terceiros. 

Apenas compartilhamos seus dados com terceiros com o objetivo de atender às 

finalidades já mencionadas na seção 5.1. 

As empresas contratadas pela Decorp são operadoras de dados e apenas 

poderão tratá-los de acordo com as finalidades aqui estabelecidas, e todas elas 

possuem implementadas sua política. 

 

3.11 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão apenas coletar, usar 

e divulgar suas informações na medida do necessário para permitir que eles realizem 

os serviços que eles nos fornecem. 

Entretanto, certos fornecedores de serviços terceirizados, tais como financeiras 

e outros processadores de transação de pagamento, têm suas próprias políticas de 

privacidade com respeito à informação que somos obrigados a fornecer para eles de 

suas transações relacionadas com compras. 

Para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de 

privacidade para que você possa entender a maneira na qual suas informações 

pessoais serão usadas por esses fornecedores. 

Em particular, lembre-se que certos fornecedores podem ser localizados em ou 

possuir instalações que são localizadas em jurisdições diferentes que você ou nós. 

Assim, se você quer continuar com uma transação que envolve os serviços de um 

fornecedor de serviço terceirizado, então suas informações podem tornar-se sujeitas 

às leis da(s) jurisdição(ões) nas quais o fornecedor de serviço ou suas instalações estão 

localizados. 

mailto:dpo@lbca.com.br
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Uma vez que você conclusa uma transação através de um parceiro Decorp, você 

não será mais regido por essa Política de Privacidade ou pelos Termos de Serviço nosso. 

 

3.11.1 Links 

Quando você clica em links do nosso portal, podem lhe direcionar para fora do 

nosso site. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe 

incentivamos a ler as declarações de privacidade deles. 

 

3.12 CONSENTIMENTO 

Você, como titular dos seus dados pessoais (nome, e-mail, IP, geolocalização, 

padrão de navegação etc.), possui o direito sobre eles. O Marco Civil da Internet já 

garante que você tenha informações claras sobre a coleta, uso, armazenamento e 

proteção de dados pessoais na internet (artigo 7º, VIII). A Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) amplia esses direitos (artigo 18). 

A solicitação do Exercício de Direitos dos Titulares, relacionados à sua 

privacidade e à proteção de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de 

Dados, poderá ser feita pelo e-mail dpo@decorp.com.br.  

Nós precisamos de algumas informações para processar a sua solicitação de 

maneira apropriada. Por isso, pedimos que forneça um documento de comprovação da 

sua identidade, como RG ou CHN, além de informar o tipo de solicitação: Acesso aos 

dados; corrigir meus dados; Descarte dos dados; Anonimização, Bloqueio ou Exclusão 

de dados; Compartilhamento de dados. 

O descarte de dados é permitido, desde que não seja oposto a uma obrigação 

legal ou regulatória. 

Em caso de dúvidas entre em contato por meio do correio eletrônico 

dpo@decorp.com.br. 

 

3.13 DIREITO DE ACESSAR E CONTROLAR SEUS DADOS PESSOAIS 

A DECORP oferece ao Usuário diversas opções do que fazer com seus Dados 

Pessoais coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção. O 

Usuário pode: 

mailto:dpo@decorp.com.br
mailto:dpo@decorp.com.br
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1. Excluir dados: o Usuário pode solicitar a exclusão de alguns dos seus Dados 

Pessoais (por exemplo, se eles não são mais necessários para lhe fornece os 

serviços). 

2. Alterar ou corrigir dados: o Usuário pode editar ou solicitar a edição de alguns dos 

seus Dados Pessoais. O Usuário também pode solicitar atualizações, alterações 

ou correções de seus dados em determinados casos, principalmente se eles 

estiverem incorretos. 

3. Colocar objeções, limites ou restrições ao uso de dados: o Usuário pode solicitar 

a interrupção do uso de todos ou alguns de seus Dados Pessoais (por exemplo, 

se não tivermos o direito de continuar a usá-los), ou limitar a nossa utilização de 

tais dados (por exemplo, se seus Dados Pessoais estiverem incorretos ou 

armazenados ilegalmente), destacando-se que a DECORP poderá tratar os Dados 

Pessoais de acordo com as bases legais listadas na Tabela de Finalidades. 

4. O Usuário tem direito de acessar ou levar seus dados: o Usuário pode solicitar 

uma cópia dos seus Dados Pessoais e dos dados que o Usuário forneceu em um 

formato legível sob a forma impressa ou por meio eletrônico. 

O Usuário pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato com o 

nosso Data Protection Officer por meio do e-mail dpo@decorp.com.br e estes pedidos 

serão considerados de acordo com as leis aplicáveis. 
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4 TREINAMENTO 

 

Os destinatários desta Política se comprometem a participar dos treinamentos, 

workshops, encontros e capacitações propostos pelo DPO para a ampliação da cultura 

de proteção de dados pessoais na Companhia. 

Os empregados da DECORP cujas funções exigem o tratamento regular a dados 

pessoais, ou os responsáveis pela implementação desta Política se comprometem a 

participar de treinamentos adicionais para ajudá-los a entender seus deveres e como 

cumpri-los. 
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5 MONITORAMENTO 

 

Reitera-se que a DECORP reconhece o seu compromisso em zelar pelo 

tratamento adequado de dados pessoais para fins legítimos que possam ser objeto de 

suas atividades e reforça o seu compromisso com boas práticas de privacidade e 

proteção de dados, comprometendo-se a se manter seu Programa de Conformidade da 

LGPD atualizado com as normas e recomendações emitidas pela ANPD ou outras 

autoridades competentes. 
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6 DIVULGAÇÃO 

 

Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela lei 

para fazê-lo ou se você violar nossos termos e demais políticas. 
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7 ALTERAÇÕES E REVISÕES À ESTA ‘POLÍTICA’ 

 

A DECORP assume o compromisso de revisitar a presente Política 

periodicamente e, a seu critério, promover modificações que atualizem suas 

disposições de modo a reforçar o compromisso permanente da Companhia com a 

privacidade e a proteção de dados pessoais, sendo comunicadas todas as alterações 

realizadas oportunamente pelos canais oficiais. 

Caso a Decorp modifique esta Política de Privacidade, tais alterações serão 

publicadas de forma visível no site. Esta Política é válida a partir de 03/01/2022. Caso 

o Usuário tenha quaisquer questões a respeito das políticas de privacidade do website, 

por favor, entre em contato com a Decorp, por meio dos endereços abaixo/canal de 

atendimento do Data Protection Officer (DPO). 

A Decorp poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer tempo. Toda vez 

que alguma condição relevante desta Política de Privacidade for alterada, essas 

alterações serão válidas, eficazes e vinculantes após a nova versão ser divulgada no 

nosso site. 

Ao continuar a usar nossos serviços após uma alteração na Política de 

Privacidade, você estará concordando com as novas condições – mas você sempre 

pode manifestar a sua discordância por meio de nossos canais de atendimento, se for 

o caso. 
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8 CONTATO 

 

A Decorp nomeou o professor Demétrios Batista da Silva como Data Protection 

Officer (“DPO”). O Usuário pode entrar em contato com o DPO no seguinte endereço 

físico ou através do e-mail dpo@decorp.com.br.  

  

mailto:dpo@decorp.com.br
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9 MEDIAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO 

 

Esta política está sujeita à Lei da República Federativa do Brasil e o Foro da 

capital do Estado do ACRE é competente para dirimir qualquer controvérsia com 

relação à mesma. 

Em caso de incidente com Dados Pessoais, a Decorp, desde já, se reserva no 

direito de nomear para representa-la uma Câmara de Mediação ou escritório de 

advocacia ou advogado experiente apto a dirimir as questões envolvendo os Usuários 

titulares dos dados, nos termos do artigo 52, §7º da Lei Geral de Proteção de Dados. 
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10 DISPOSIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Decorp à luz da 

Constituição Federal e LGPD e da legislação complementar pertinente ao tema.  
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