POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
Com o compromisso de respeitar a sua privacidade, a PLBrasil Assessoria Empresarial Ltda.
(“PLBrasil”) CNPJ 07.686.575/0001-59, PLBrasil Serviços Contábeis Ltda. (“PLBrasil
Accounting & Finance”) CNPJ 29.847.295/0001-18, PLBrokers Corretora de Seguros Ltda.
(“PLBrokers”) CNPJ 26.995.315.0001-00 e PLBrasil Health&Safety Consultoria em
Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. (“PLBrasil Health&Safety”) CNPJ
30.007.289/0001-31, todas doravante designadas em conjunto como (“Grupo PLBrasil”),
aderiram ao GDPR - Regulamento Geral de Proteção de Dados (“GDPR”) vigente no Espaço
Econômico Europeu (EEA) - aderiu a presente política (“Política de Privacidade”) para
proporcionar a todos que compartilham de informações relativas às nossas operações e
objetos sociais, mensagens eletrônicas ou postagens institucionais em quaisquer redes
sociais, a transparência que o Grupo PLBrasil utiliza para processar dados e informações
pessoais.
Este Documento deve ser lido com muita atenção. Aqui, descrevemos como são tratadas as
informações pessoais fornecidas pelos Usuários ao acessar e utilizare nosso site, serviços,
bem como as instruções para se inscrever em eventos promovidos pelas empresas do
Grupo PLBrasil.
Para fins desta Política de Privacidade, “Usuário(s)” são todos os indivíduos que, de
qualquer forma, utilizam os serviços do Grupo PLBrasil.
1. TIPOS DE INFORMAÇÕES COLETADAS E UTILIZAÇÃO
O Grupo PLBrasil pode coletar informações básicas que identifiquem o usuário como
indivíduo (“Dados Pessoais”), tais como: nome, endereço eletrônico (e-mail), telefones,
dados de identificação pessoal e outras listadas abaixo a fim de garantir a sua experiência
como beneficiário de nossos serviços.
De modo geral, utilizamos estes dados pessoais para prestar os serviços estabelecidos nesta
política de privacidade de acordo com os nossos mais altos padrões de qualidade, além de
identificar e disponibilizar conteúdos relevantes que serão repassados ao usuário, a saber:
•
•
•
•
•
•
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Comunicados institucionais;
Circulares;
Informativos sobre áreas de interesse
Convites e agradecimentos de eventos;
Pesquisas de satisfação;
Cadastro em nosso mailing e posterior recebimento de nossas publicações; e
Quaisquer outros meios de documentos/informativos não descritos acima.
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informações
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e/ou
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sistemas

digitais/eletrônicos exige um processamento de dados que poderá ser realizado pelo
próprio Grupo PLBrasil ou por parceiros confiáveis, no Brasil ou no exterior, e que também
estarão sujeitos e obrigados a observar a presente Política de Privacidade.
Não divulgamos para terceiros as informações pessoais identificáveis armazenadas em
nossa base de dados e fornecidas pelos usuários. No entanto, o Grupo PLBrasil
disponibilizará tais informações nos seguintes casos excepcionais: (i) solicitação por
autoridade competente para cumprimento de atribuições legais estabelecidas em ordem
judicial; ou (ii) em caso de violações ou suspeita de violações desta política de privacidade,
dos termos de uso ou da lei. No entanto, assumimos o compromisso de revelar as
informações necessárias com conteúdo limitado apenas às finalidades exigidas, assim
protegendo demais informações não relacionadas.
Haverá exceção a tais regras de divulgação quando: (i) tais informações forem exigidas por
Lei; (ii) da prestação de serviços administrativos e/ou jurídicos ao usuário ou para sua
empresa; (iii) do exercício ou defesa dos direitos do Grupo PLBrasil, e (iv) houver nosso
interesse legítimo de processamento dos seus dados. É importante ressaltar que tais usos
serão feitos mediante consentimento, caso seja necessário, para utilização destes dados
pessoais.
Os seus dados pessoais serão utilizados somente para a finalidade de disponibilização e
envio de informações estabelecidas nesta política de privacidade. Em tempo, solicitaremos
periodicamente a atualização de seus dados pessoais de cadastro em nossa base de
relacionamento.
Caso o usuário não queira que o Grupo PLBrasil utilize seus dados pessoais da forma aqui
descrita, ele deverá enviar uma mensagem comunicando o não consentimento para o email plbr@plbrasil.com.br.
2. ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS
Para garantir que os seus dados pessoais estejam sempre atualizados, o Grupo PLBrasil
possibilitará a solicitação da correção, atualização ou exclusão de seus dados pessoais, a
qualquer momento, conforme permitido pela legislação aplicável.
A suspensão do envio de e-mails periódicos sobre nossos serviços, informativos e eventos
deverá ser solicitada por e-mail ou, ainda, clicando nesta opção incluída em todas as nossas
comunicações. O cancelamento será efetuado prontamente e, caso seja de seu interesse,
tais comunicações poderão ser reestabelecidas, em qualquer momento, mediante
solicitação.
Quando exigido pela legislação aplicável, forneceremos ao usuário uma cópia de todos os
dados sob o controle do Grupo PLBrasil e/ou em nosso website.

Todas as solicitações mencionadas acima, bem como quaisquer dúvidas, críticas, sugestões
e/ou reclamações poderão ser realizadas e registradas através do nosso e-mail:
plbr@plbrasil.com.br.
3. SEGURANÇA
O Grupo PLBrasil tem um compromisso com a segurança dos seus dados e, portanto,
toma as devidas precauções para manter essa proteção. Utilizamos sistemas de segurança
e procedimentos técnicos, físicos e gerenciais usualmente adotados pelo mercado a fim
de proteger os seus Dados.
4. WEBSITES DE TERCEIROS
O Grupo PLBrasil poderá fornecer links para outros websites, porém não se
responsabilizará por tais conteúdos e, ainda, não subscreve, compartilha, valida,
monitora ou aceita a forma como esses websites ou ferramentas de armazenamento de
conteúdo coletam, processam e transferem suas informações pessoais e privadas.
Recomendamos aos usuários que consultem as políticas de privacidade dos respectivos
canais mencionados para obter maiores informações sobre o uso de seus dados pessoais.
5. COMUNICAÇÕES, DÚVIDAS OU RECLAMAÇÕES
O GDPR - Regulamento Geral de Proteção de Dados - se refere principalmente à
transparência na coleta dos dados e para qual finalidade estes serão utilizados, além da
possibilidade de acesso por parte do usuário às informações coletadas e a liberdade de
migração para outro serviço, além do uso de uma linguagem clara e precisa nas
comunicações sobre a coleta de informações e termos de proteção. Caso exista alguma
dúvida ou preocupações relacionadas à não observância de alguma lei ou norma sobre
privacidade, entre em contato conosco através do e-mail anteriormente informado. Nosso
prazo para análise e resposta é de até 7 dias úteis.
6. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
O Grupo PLBrasil poderá alterar a presente Política de Privacidade e Segurança de Dados,
a qualquer momento, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços, em
decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, a exclusivo critério
do Grupo, sempre que tais alterações sejam necessárias. Neste sentido, recomendamos a
leitura periódica desta Política de Privacidade e Segurança de Dados também disponível
em nosso website.
Caso as possíveis alterações mencionadas anteriormente sejam expressivas e
significativas, um novo consentimento poderá ser solicitado, tendo vista a continuidade
de sua utilização.

7. LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos na presente Política de
Privacidade e Segurança de Dados será solucionada de acordo com a lei brasileira, sendo
competente o foro da cidade de São Paulo/SP, Comarca da Capital, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Fica claro, ainda, que a utilização de serviços e ordens conduzidas fora do território
brasileiro ou, ainda, as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar sujeitas
também à legislação e jurisdição das autoridades locais dos respectivos países.
Esta Política de Privacidade foi atualizada em 14/06/2018.

