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1. Introdução 
A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA age de 

forma ética e respeitosa em relação aos clientes, empregados, estagiários, aprendizes 

e com os prestadores de serviços, visando consolidar uma parceria duradoura traduzida 

na solidez e conduta transparente, em especial em relação a proteção de dados e 

informações pessoais.   

São adotadas diversas medidas visando resguardar a privacidade dos dados, 

sendo utilizados sistemas de antivírus e demais programas, além de procedimentos 

específicos para resguardar a integridade dos dados.   

O presente documento possui como finalidade a informação a todos os 

interessados em relação a forma pela qual os dados pessoais são tratados e sobre as 

finalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 

13.709/2018) 

A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA esclarece 

que o tratamento de dados realizado está em consonância com diversos princípios, 

dentre eles: 

* Os dados são tratados visando atingir finalidades legitimas para o exercício da 

atividade empresarial cujo objeto está devidamente delimitado em seu contrato social;  

* Nestes termos, são coletados única e exclusivamente os dados pessoais 

necessários e adequados para a atividade empresarial.  

* A qualquer momento os dados pessoais constantes em nossos arquivos poderão 

ser acessados e disponibilizados aos titulares de dados, bastando a solicitação 

diretamente ao encarregado na PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEDAÇÕES LTDA cujo contato está descrito neste documento.  

* A empresa PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA, 

esclarece que adota medidas de segurança apropriadas para proteger os seus dados 

pessoais e para mitigar qualquer risco oriundo do seu armazenamento.  
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Este documento ficará disponível para sua consulta a qualquer momento e em 

havendo questionamento acerca do teor da presente política, as dúvidas devem ser 

enviadas para o Encarregado de Proteção de Dados – DPO – JAILSON FERREIRA 
LIMA através do e-mail específico dpo@plastifluor.com.br. 

Este aviso poderá ser atualizado e revisto periodicamente e sem prévio aviso, 

razão pela qual se sugere que você acesse este documento de tempos em tempos.   

2. Definições importantes 
DADOS PESSOAIS: são todas as informações que identificam os Titulares dos 

Dados (vide abaixo) que interagem com a Plastifluor, ou que permita a sua identificação 

como por exemplo: nome, CPF, RG, telefone, endereço, dados bancários e etc.  

DADOS PESSOAIS SENSIVEIS: são dados que versam sobre orientação 

religiosa, opiniões filosóficas ou políticas, raça ou etnia, dados relacionados com a 

saúde, dados relativos à vida ou orientação sexual do pessoal, ou seja, todo e qualquer 

dado que possa gerar algum tipo de discriminação à pessoa natural. 

TITULAR DO DADO: Pessoa física que interaja com a PLASTIFLUOR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA em situações em que tenha a 

possibilidade de disponibilizar seus dados pessoais e ter os seus dados tratados. 

Exemplos: clientes, empregados, prestadores de serviço, dentre outros. 

TRATAMENTO DE DADOS: Toda operação com dados pessoais, como 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; 

OPERADOR: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. São operadores os 

empregados, prestadores de serviço e demais parceiros que participam do tratamento 

de dados pessoais dentro da empresa.  
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ENCARREGADO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: O encarregado 

pelo tratamento de dados pessoais, conhecido como Data Protection Officer (DPO), 

possui a função de atuar como canal de comunicação entre instituição, os titulares dos 

dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).  Qualquer dúvida acerca 

de seus dados pessoais poderá ser dirimida pelo Encarregado ou DPO.  

3. Dados tratados e razões 
A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA trata dados 

pessoais dos: (I) Clientes, (II) empregados e prestadores de serviço. 

Assim, há o tratamento de dados: 

I - Fornecidos pelo titular (ou seu representante) e/ou obtidos em virtude do 

contrato celebrado com a Plastifluor:  

▪ nome; 

▪ data de admissão;  

▪ número registro de identidade; 

▪ CPF; 

▪ matrícula e-Social; 

▪ e-mail; 

▪ telefone; 

▪ nome da mãe; 

▪ nome do pai; 

▪ estado civil; 

▪ naturalidade; 

▪ endereço completo; 

▪ data de nascimento; 

▪ gênero; 

▪ nível de instrução; 

▪ informações sobre deficiência; 
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▪ salário admissão e forma de pagamento; 

▪ cargo admissão, data exame médico; 

▪ horas semanais, horas mensais; 

▪ setor, categoria do trabalhador, local, setor; 

▪ departamento; 

▪ número e dados completos da CTPS; 

▪ documento militar e respectivos dados; 

▪ dados bancários; 

▪ demais dados necessários inclusive solicitados pelo Governo; 

▪ informações pessoais de dependentes (nome, idade e parentesco) se existir 

benefício neste sentido.  

4. Finalidade de tratamento do dado pessoal: 
I - Realização das tratativas prévias à celebração do Contrato para fornecimento 

de produtos necessárias à elaboração de proposta comercial pela PLASTIFLUOR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA. 

II - Cumprir obrigações legais ou regulatórias estabelecidas pelos órgãos 

reguladores das atividades da PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEDAÇÕES LTDA como, mas não se limitando, a fornecimento de EPI´s, a envio pelo 

E-Social, das informações referentes ao contrato de trabalho, pagamento do FGTS, 

empresa ocupacional, emissão da DIRF anual, e do INSS, registro de Acordos 

Coletivos de Trabalho, realização de exames médicos periódicos exigidos por lei, e 

concessão dos benefícios de licença-maternidade, de licença-maternidade; Ressalta-

se, e se informa, que os dados em questão serão compartilhados com Empresa 

Terceira que os utilizará para processamento da folha de pagamento, admissão, 

demissão e demais obrigações legais.  
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III - Exercício do direito de defesa em processo administrativo, judicial ou arbitral, 

incluindo a resposta a reclamações feitas perante órgãos de defesa do consumidor 

como Procons, IDEC, Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores; 

IV - Confirmar a identificação do empregado, cliente e/ou prestador de serviço, 

investigar e prevenir possíveis infrações, irregularidades ou fraudes e, também, 

conduzir auditorias; 

V – Cumprir obrigações legais em decorrência do fornecimento de diversos 

benefícios, dentre eles: vale transporte, vale alimentação, vale refeição dentre outros 

constantes no contrato de trabalho. Os dados elencados acima também são utilizados 

para a obtenção e manutenção de ditos benefícios.  

VI – Controlar jornada de trabalho: A empresa se utiliza do sistema de registro de 

ponto eletrônico para controle de jornada/frequência. O controle de jornada com o 

devido arquivamento de dados é obrigação legalmente prevista.  

VII – Informar Órgãos e setores competentes em Casos de doença: Em caso de 

doença a empresa deverá ter acesso a atestados médicos visando informar o ocorrido 

aos Órgãos e Setores competentes devendo ainda ser utilizado o sistema do E-Social 

(o qual também terá acesso aos dados). A empresa poderá ainda iniciar junto ao INSS, 

se o caso, procedimento determinado em Lei que objetiva o devido afastamento do 

acometido pelo quadro da doença. 

VIII – Acessar ao Sistema: Os dados pessoais podem ser utilizados visando 

garantir o acesso ao software e programa necessários ao desempenho do ofício. A 

situação engloba ainda a possível situação de trabalho a distância, ocasião na qual os 

contatos telefônicos pessoais ou corporativos podem ser compartilhados com os 

demais empregados e prestadores de serviços.  

IX – Cumprir obrigações legais em casos de Demissão: Em ocorrendo a demissão 

de empregados, algumas obrigações legais devem ser cumpridas razão pela qual 

alguns dados podem ser tratados, dentre eles, dados cadastrais, dados do contrato de 

trabalho (incluída data de desligamento), dados relativos ao INSS e FGTS.  Neste caso 
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os dados serão armazenados pelo período previsto na legislação vigente, visando o 

cumprimento de obrigação legal.  

X – Determinação legal: Em caso de determinação legal, podemos compartilhar 

informações com órgãos da administração pública, como a Receita Federal. 

5. Retenção de informações pessoais após término do 
contrato 

A manutenção dos dados após o término da relação contratual se dará pelo prazo 

necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para o exercício de 

direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral, ou ainda, em outras 

situações, no legítimo interesse da PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEDAÇÕES LTDA, para evitar fraudes e outras violações à legislação. 

6. Compartilhamento dos dados pessoais 
Os dados pessoais poderão ser compartilhados com (I) fornecedores e 

prestadores de serviços essenciais para as atividades da PLASTIFLUOR INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA, que também possuem a obrigação de garantir 

o sigilo e confidencialidade de dados (ex: fornecedor de software) e (II) autoridades e 

órgãos governamentais em função de obrigações impostas em leis ou regulamentos. 

7. Transferência internacional de dados 
Os dados pessoais poderão eventualmente ser compartilhados com empresas 

internacionais que mantenham relacionamento comercial com a PLASTIFLUOR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA. Nessas eventualidades as 

empresas envolvidas deverão seguir as diretrizes da legislação brasileira de proteção 

de dados e as medidas de Segurança da Informação exigidas pela PLASTIFLUOR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA. 
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8. Segurança e integridade dos dados pessoais 
A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA mantém 

medidas de segurança para a salvaguarda das informações pessoais contra uso 

indevido, acesso não autorizado, alteração ou perda. 

9. Direitos do titular de dados nos termos da LGPD: 
Em cumprimento à legislação nacional de proteção de dados, a PLASTIFLUOR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA empenhará os seus melhores 

esforços para resguardar e garantir os diretos dos titulares de dados pessoais. A Lei 

Geral de Proteção de Dados garante aos titulares de dados pessoais os seguintes 

direitos: 

I - Confirmação da existência de tratamento. 

II - Acesso aos dados tratados. 

III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. 

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou tratados em não conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço mediante requisição 

expressa. 

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com base no consentimento 

concedido. 

VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais seu dado foi 

compartilhado. 

VIII - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

O atendimento a estas solicitações será precedido da análise da legislação 

aplicável pela PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA, e na 

impossibilidade de atendimento, as respostas serão justificadas. 
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A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA, respeita os 

direitos do titular de dados pessoais razão pela qual sempre atuará no sentido de que 

este tenha conhecimento e transparência sobre os seus dados e o modo como eles são 

tratados. Assim, solicitações referentes a dados pessoais poderão ser enviadas ao e-

mail: dpo@plastifluor.com.br. 

10. Alteração da política 
A PLASTIFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES LTDA, se reserva 

o direito de atualizar e alterar esta Política a qualquer momento. Para ter conhecimento 

dos termos atualizados, acesse o nosso site (www.plastifluor.com.br).  

http://www.plastifluor.com.br/
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