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1  INTRODUÇÃO. 

Controlador de Dados: DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 

45.175.387/0001-55. 

Data Protection Officer (DPO): NOME DO DPO: Irati Aparecida Santos  

 

Entre em contato com ela por e-mail em: e-mail do DPO: dpo@daido.com.br 

A Daido Industrial e Comercial Ltda. está comprometida em garantir a segurança 

de seus dados pessoais em todos os momentos. 

Esta política de privacidade se aplica a todos os TERCEIROS /PRESTADORES DE 

SERVIÇOS 

Esta política se aplica: 

 a) terceiros /prestadores de serviços. 

Esta política não faz parte de nenhum contrato de trabalho ou outro contrato de 

prestação de serviços, podemos atualizar esta política a qualquer momento. 

É importante que você leia esta política, juntamente com qualquer outra 

política/aviso de privacidade que possamos fornecer em ocasiões específicas 

quando estamos coletando ou processando informações pessoais sobre você, para 

que você esteja ciente de como e por que estamos usando tais informações. 

A Legislação de Proteção e Privacidade de Dados, ou seja, a Lei nº 13.709 – Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais 2018 (LGPD), assim como o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (GDPR), o Regulamento de Privacidade e 

Comunicações Eletrônicas (Diretiva CE) de 2003 e qualquer legislação 

implementada em conexão com a LGPD/GDPR que é a legislação que regulamenta 

a proteção de dados em todo o território nacional Brasil e EEE. Isso inclui qualquer 

legislação substitutiva que entre em vigor de tempos em tempos. 
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2 O TIPO DE INFORMAÇÃO QUE TEMOS SOBRE VOCÊ 

 

Dados pessoais, ou informações pessoais, significam qualquer informação sobre 

um indivíduo (objeto de dados) a partir do qual essa pessoa pode ser identificada. 

Não inclui dados onde a identidade foi removida (dados anônimos). 

Coletamos, armazenamos e usaremos as seguintes categorias de informações 

pessoais sobre você: 

I. Detalhes de contatos pessoais, como nome, título, endereços, números de 

telefone e endereços de e-mail corporativos e pessoais; 

II. Data de nascimento; 

III. Gênero; 

IV. Registros; 

V. Certificações. 

VI. Imagem 

Também podemos coletar, armazenar e usar as seguintes “categorias especiais” de 

informações pessoais mais sensíveis que requerem um nível mais alto de proteção. 

Eles incluem: 

• Dados relacionados à saúde (ASO – Atestado de Saúde Ocupacional);   

• Dados sobre condenações ou ofensas criminais;  

• Dados que evidenciem a origem racial ou étnica;  

• Filiação Sindical. 

3 COMO SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS SÃO COLETADAS?  

Coletamos informações pessoais sobre trabalhadores, integrantes e contratados: 

• Através do processo de integração de terceiros. 

Às vezes, podemos coletar informações adicionais de terceiros, agências de 

referência de crédito. 
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Coletaremos informações pessoais adicionais durante atividades relacionadas ao 

trabalho durante o período em que você trabalhar para nós. 

4 COMO USAREMOS INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ. 

Só usaremos suas informações pessoais quando a lei nos permitir fazê-lo. Mais 

comumente usaremos suas informações pessoais nas seguintes circunstâncias: 

• Para executar o contrato que firmamos com você; 

• Para cumprir uma obrigação legal; 

• Para nossos interesses legítimos (ou os de terceiros); 

• Manter registros de terceiros e dados de contato precisos e 

atualizados (incluindo detalhes de quem contatar em caso de 

emergência) e registros de direitos contratuais e estatuários dos 

terceirizados; 

• Operar em manter um registro de processos disciplinares e de 

reclamação, para garantir uma conduta aceitável dentro do local de 

trabalho; 

• Operar e manter um registro de procedimentos de gestão, para 

permitir uma gestão efetiva da força de trabalho e garantir que os 

funcionários estejam recebendo o salário ou outros benefícios a que 

têm direito; 

•  garantir que cumpra os deveres em relação às pessoas com 

deficiência, cumprir suas obrigações sob a lei de saúde e segurança; 

•  permitir uma gestão efetiva da força de trabalho, garantir que a 

organização cumpra os deveres em relação ao direito de licença;  

• Garantir a efetiva administração geral de RH e negócios; 

• Responder e defender contra a reinvindicações legais. 
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5 O QUE PODEMOS PRECISAR DE VOCÊ. 

Talvez precisemos solicitar informações específicas de você para nos ajudar a 

confirmar sua identidade e garantir seu direito de acessar as informações. Esta é 

outra medida de segurança apropriada para garantir que as informações pessoais 

não sejam divulgadas a qualquer pessoa que não tenha o direito de recebe-las. 

Se você não fornecer certas informações quando solicitado, podemos não ser 

capazes de executar o contrato que firmamos com você. Também podemos ser 

impedidos de cumprir com nossas obrigações legais. 

6 MUDANÇA DE PROPÓSITO 

Só usaremos suas informações pessoais para os fins do quais as coletamos, a 

menos que consideremos razoavelmente que precisamos usá-la por outra razão e 

se essa razão é compatível com o propósito original, contudo lhe informaremos 

antes de qualquer mudança de propósito. 

 

Se precisarmos usar suas informações pessoais para um propósito não relacionado, 

vamos notificá-lo e explicaremos a base legal que nos permite fazê-lo. 

 

Por favor, note que apenas usaremos suas informações pessoais com o seu 

consentimento e em conformidade com as regras acima, onde isso é exigido ou 

permitido por Lei. 

7 DADOS CONFIDENCIAIS 

7.1 Justificativa  

 

Precisamos ter mais justificativas para coletar, armazenar e usar categorias 

especiais de dados. Podemos processar esse tipo de informação pessoal nas 

seguintes circunstâncias: 
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• Em circunstâncias limitadas, com o seu consentimento escrito explícito; 

• Onde presamos cumprir nossas obrigações legais; 

• Quando for necessário no interesse público e em consonância com 

nossa Política de Proteção de Dados; 

7.2 Nossas obrigações como Contratante 

 

Usaremos suas informações pessoais conforme as regras legais estabelecidas. 

 

7.3 Precisamos do seu Consentimento? 

Precisamos do seu consentimento se usarmos categorias especiais de suas 

informações pessoais de acordo com nossa política escrita para cumprir nossas 

obrigações legais ou exercer direitos específicos no campo do direito do trabalho. 

Em circunstâncias limitadas, podemos abordá-lo para o seu consentimento por 

escrito para nos permitir processar certos dados particularmente sensíveis. Se o 

fizermos, forneceremos detalhes completos das informações que gostaríamos e da 

razão pela qual precisamos, para que você possa considerar cuidadosamente se 

deseja consentir.  

É de total relevância que deve estar ciente de que não é uma condição do seu 

contrato conosco o aceite do seu consentimento, mas uma obrigação legal da 

Empresa com o tratamento de proteção de dados pessoais. 

Informações sobre condenações criminais 

Só podemos usar informações relacionadas a condenações criminais onde a lei nos 

permite fazê-lo. Geralmente, será onde esse processamento é necessário para 

cumprir nossas obrigações e desde que o façamos de acordo com a nossa política 

de proteção de dados. 

Menos comumente, podemos usar informações relacionadas a condenações 

criminais quando for necessário em relação a reinvindicações legais, onde é 

necessário proteger seus interesses e você não é capaz de dar seu consentimento, 

ou onde você já tornou as informações públicas. 
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8 TERCEIROS 

Talvez tenhamos que compartilhar seus dados com terceiros, incluindo provedores 

de serviços de terceiros e outras entidades do grupo. 

Exigimos que terceiros respeitem a segurança de seus dados e os trate de acordo 

com a lei. 

8.1 Por que minhas informações pessoais podem ser compartilhadas com 

terceiros? 

Compartilharemos suas informações pessoais com terceiros quando exigido por 

lei, onde for necessário administrar a relação contratual com você ou onde temos 

outro interesse legítimo em fazê-lo.  

8.2 Quais provedores de serviços terceirizados processam minhas 

informações pessoais? 

"Terceiros" inclui prestadores de serviços terceirizados e outras entidades dentro 

do nosso grupo. 

8.3 Quão seguras estarão minhas informações com provedores de serviços 

de terceiros? 

Todos os provedores de serviços terceirizados, caso venhamos a utilizar e outras 

entidades do grupo são obrigados a tomar medidas de segurança apropriadas para 

proteger suas informações pessoais de acordo com nossas políticas. 

Não permitimos que provedores de serviços de terceiros usem seus dados pessoais 

para seus próprios fins. Nós apenas permitimos que eles processem seus dados 

pessoais para fins especificados e de acordo com nossas instruções, caso 

venhamos a contratar provedores de serviços de terceiros. 
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9 SEGURANÇA DE DADOS 

Instauramos medidas de segurança apropriadas para evitar que suas informações 

pessoais sejam perdidas, usadas ou acessadas acidentalmente de forma não 

autorizada, alteradas ou divulgadas. Além disso, limitamos o acesso às nossas 

informações pessoais a esses funcionários, agentes, e outros terceiros. Eles só 

processarão suas informações pessoais em nossas instruções e estão sujeitos a um 

dever de confidencialidade. 

Temos procedimentos para lidar com quaisquer suspeitas de violação de 

segurança de dados e notificaremos você e qualquer regulador aplicável de uma 

suspeita de violação onde somos legalmente obrigados a fazê-lo. 

10 RETENÇÃO DE DADOS 

Só reteremos suas informações pessoais pelo tempo necessário para cumprir os 

propósitos para os seus objetivos, inclusive para fins de satisfazer quaisquer 

requisitos legais, contratuais, contábeis ou de relatórios. 

Para determinar o período de retenção adequado para dados pessoais, 

consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, o 

risco potencial de danos causados pelo uso ou divulgação não autorizados de seus 

dados pessoais, os propósitos para os quais processamos seus dados pessoais e se 

podemos alcançar esses propósitos através de outros meios e os requisitos legais 

aplicáveis. 

11 SEUS DIREITOS 

É importante que as informações pessoais que temos sobre você seja precisa e 

atual. Por favor, mantenha-nos informados se suas informações pessoais mudam 

durante o seu emprego conosco. 

Sob certas circunstâncias, por lei você tem o direito de: 
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Solicitar acesso às suas informações pessoais (comumente conhecida como 

"solicitação de acesso a um assunto de dados"). Isso permite que você receba uma 

cópia das informações pessoais que temos sobre você e verifique se estamos 

processando-as legalmente. 

Solicitar a correção das informações pessoais que temos sobre você. Isso permite 

que você tenha qualquer informação incompleta ou imprecisa que temos sobre 

você corrigida. 

Solicitar o apagamento de suas informações pessoais. Isso permite que você nos 

peça para excluir ou remover informações pessoais onde não há uma boa razão 

para continuarmos a processá-la e desde que a guarda das informações seja 

exigida pela Legislação atual. Você também tem o direito de nos pedir para excluir 

ou remover suas informações pessoais onde você exerceu seu direito de se opor 

ao processamento. 

Objeto de processamento de suas informações pessoais onde estamos confiando 

em um interesse legítimo (ou os de terceiros) e há algo sobre sua situação que faz 

você querer se opor ao processamento neste terreno.  

Solicitar a restrição de processamento de suas informações pessoais. Isso 

permite que você nos peça para suspender o processamento de informações 

pessoais sobre você, desde que não seja contrário a Legislação atual. 

Solicitar a transferência de suas informações pessoais para outra parte, caso 

aplicável. 

Se você quiser exercer qualquer um desses direitos, entre em contato com nosso 

DPO através do e-mail: dpo@daido.com.br 

12 DIREITO DE RETIRAR O CONSENTIMENTO 

Nas circunstâncias limitadas em que você pode ter fornecido seu 

consentimento para a coleta, processamento e transferência de suas informações 

pessoais para um propósito específico, você tem o direito de retirar seu 
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consentimento para esse processamento específico a qualquer momento 

consultando o DPO, após analise junto ao jurídico interno será emitido parecer 

sobre a possibilidade de atender a requisição dentro dos limites legais. 

Para retirar seu consentimento, entre em contato:dpo@daido.com.br 

13 RECLAMAÇÕES E CONSULTAS 

Se você tiver alguma dúvida sobre este aviso de privacidade ou como lidamos com 

suas informações pessoais, entre em contato com o DPO. Contato: 

dpo@daido.com.br 

Você tem o direito de fazer uma reclamação a qualquer momento a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para proteção de dados, caso não venha a 

ser atendido pela Empresa. 

14 ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA. 

Reservamo-nos o direito de atualizar esta Política a qualquer momento e torna-la 

pública através do site oficial da empresa. 

______________________________________________________________________________________ 

Quem é o responsável por essa Política? 

Como nosso Encarregado de Proteção de Dados, art.41 da LGPD tem a 

responsabilidade geral pela implementação diária desta política. Você deve 

entrar em contato com o Encarregado para obter mais informações sobre esta 

Política, se necessário, através do e-mail: dpo@daido.com.br 
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