DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS

LEI FEDERAL N.º 13.709/2018

PREFÁCIO
A Integrativa Tecnologia e Gestão de Negócios Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 08.212.332/0001-41, declara a
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) no tratamento de dados pessoais,
em

respeito

e

proteção

aos

direitos

da

personalidade, direitos fundamentais de liberdade e

privacidade e, com fundamento no desenvolvimento
econômico, tecnológico, inovação, livre iniciativa,
livre concorrência e nas demais normas correlatas.
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CONCEITOS DE DADOS
Para a melhor compreensão do presente documento de
conformidade é necessário apresentar alguns conceitos. A
Lei Geral de Proteção de Dados define as seguintes formas
de dados:

DADOS PESSOAIS
Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou
identificável.

DADOS 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 uma pessoa natural.

DADOS ANONIMIZADOS
Não é possível identificar o titular do dado utilizando-se de
meios técnicos razoáveis e disponíveis.
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A lei ainda apresenta os seguintes conceitos:

TRATAMENTO
Toda operação realizada com dados pessoais, como coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.

TITULAR DOS DADOS
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.

OPERADOR
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador.
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PRINCÍPIOS
A empresa se compromete, nos termos do artigo 6º da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, a atender os seguintes
princípios:
LIVRE ACESSO E TRANSPARÊNCIA: os titulares de dados podem consultar
os seus dados.
QUALIDADE DOS DADOS: de acordo com a finalidade devem ser claros,
exatos e adequados.

FINALIDADE: o tratamento dos dados deve ter propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados.
ADEQUAÇÃO: o tratamento realizado deve ser compatível com as
finalidades.
NECESSIDADE: apenas os dados mínimos necessários à atividade devem
ser tratados, sendo pertinentes, proporcionais e não excessivos.

SEGURANÇA E PREVENÇÃO: adoção de medidas técnicas
administrativas para prevenir acidentes (como o vazamento de dados).

e

RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: a efetividade das
medidas técnicas e administrativas deve ser demonstrada.
NÃO DISCRIMINAÇÃO: não é permitido o tratamento dos dados para fins
discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
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HIPÓTESES DE TRATAMENTOS DE DADOS
Nos termos do artigo 7º e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, a Integrativa realiza o tratamento de dados pessoais e
dados pessoais sensíveis nas seguintes hipóteses:

Mediante Consentimento do titular
Cumprimento de obrigação legal ou
regulatória do controlador de dados
Pela Administração Pública, quando
realiza o tratamento dos dados
necessária à execução de políticas
em
lei,
públicas
previstas
regulamento, contratos, convênios
e outros

É importante informá-los que,
nas hipóteses em que é
dispensado o consentimento do
titular, a Integrativa não se
desobriga a cumprir as demais
disposições da LGPD.

Exercício regular de direitos em
processo judicial, administrativo ou
arbitral
Para atender interesses legítimos do
controlador ou de terceiro, exceto
no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados
Para a proteção do crédito
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QUAIS DADOS SÃO COLETADOS E QUAL
A FINALIDADE DA COLETA DOS DADOS?
A Integrativa é uma empresa que apresenta soluções eficientes
de tecnologia da informação, realizando a gestão de processos
judiciais, físicos ou eletrônicos, tornando mais ágeis as ações na
Administração Pública.

O tratamento de dados acontece com
fundamento em exigência de lei ou para o
aprimoramento do sistema, assim, as
informações pessoais processadas referem-se a:

1. Informações de funcionários
com
a
finalidade
de
cumprimento de obrigações
legais.

2. Informações
tratadas
com a finalidade de
execução de contrato
com clientes e terceiros
para o aprimoramento
e personalização do
produto oferecido.
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SOLICITAÇÕES DOS TITULARES
DE DADOS PESSOAIS
Aos titulares dos dados pessoais de que a empresa trata,
será garantido o direito de solicitar:

1

Informação da existência dos dados e acesso à eles

2

Retificação e eliminação ou anonimização dos dados

3
4
5

Movimentação ou transferência dos dados de um ambiente para outro

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento

Revogação do consentimento

Para as solicitações e esclarecimentos de
dúvidas a Integrativa disponibiliza os canais de
atendimento:

Sítio eletrônico:
ciaintegrativa.com.br
E-mail:
atendimento@ciaintegrativa.com.br
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MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA
MITIGAÇÃO DE RISCOS
A empresa se compromete a tomar todas as medidas de segurança
necessárias para a proteção dos dados pessoais, dentre elas:
Utilização de sistema de segurança de última camada para toda superfície de
ataque, uso de máscaras, cifragem, pseudonimização, anonimização dos dados
pessoais e, ainda, um conjunto de medidas que visam concretizar o princípio da
privacidade desde a concepção (Privacy by Design).

Mapeamento e monitoramento dos riscos de forma ética, clara e concisa,
através de relatório de impacto abrangente, a fim de facilitar o acesso aos
direitos dos titulares bem como evitar a transferência indevida.

Treinamento e boas práticas aos colaboradores através de palestras e materiais
educativos com foco na valorização das pessoas naturais e seus direitos de
personalidade de proteção de dados .

Nomeação de um encarregado para o tratamento de dados, nos termos do art.
23, III e art. 41 da LGPD, o qual realizará a intermediação entre a empresa, o
titular e a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Garantir que os integradores, subcontratantes ou terceiros tenham acesso
apenas aos dados pessoais relacionados e necessários para o exercício de suas
funções, observando os deveres de confidencialidade e sigilo, não os podendo
utilizar para qualquer outra finalidade que não a de sua atividade.

Garantir a proteção de e-mails através de ferramentas de bloqueio de
ransomware, tecnologia anti-spam, recursos anti-malware, prevenção de perda
de dados, criptografia e proteção de arquivamento.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando a importância de assegurar privacidade e
segurança de dados pessoais aos titulares e, em atenção
as disposições legais acerca do tratamento de tais dados, a
Integrativa adota e utiliza as medidas de segurança e
princípios

descritos

na

presente

declaração

de

conformidade, se resguardando no direito de atualização
desta e da politica de privacidade, razão pela qual
aconselha ao usuário a consulta periódica de tais
documentos por meio do sítio eletrônico.

Atualizado em 03/01/2019
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ciaintegrativa.com.br

