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I. INTRODUÇÃO 

 

 

As empresas do Grupo Prolind Alumínio possuem sólida expertise na concepção de soluções em 

alumínio, apresentando em seu DNA identidade inovadora e de rigorosa excelência, resultado da combinação de 

engenharia de alta performance, tecnologia de ponta e destacada governança corporativa. 

A fim de atender às expectativas da sociedade em que está inserida, onde engloba-se mercado, 

parceiros e colaboradores, a Prolind Alumínio promove múltiplas ações de engajamento, conscientização e 

direcionamento às suas equipes, a fim de que se materializem os princípios norteadores da organização. 

Além dos compromissos públicos assumidos em relação à observância dos princípios de 

sustentabilidade ambiental e integridade ética, a Prolind Alumínio apresenta sua Política de Privacidade, como 

norma condutora da Cultura de Privacidade e Proteção de Dados, que será absorvida pela política de 

gerenciamento integrado que garante uma conformidade holística às exigências da comunidade com que se 

relaciona. 

No âmbito de suas atividades, a Prolind Alumínio relaciona-se com diversas pessoas naturais e 

jurídicas, como funcionários, clientes, fornecedores e terceiros que venham a ter contato com a organização. Neste 

processo, é possível que dados pessoais sejam coletados e utilizados, mesmo que para simples operações de 

contato. 

Por tais razões, a Prolind Alumínio dispõe de ferramentas jurídicas e tecnológicas que garantem a 

proteção dos dados pessoais sob seu tratamento, através da adequação de seus processos internos às legislações 

aplicáveis e melhores práticas de mercado, bem como pela adoção de nível satisfatório de segurança do sistema 

informacional. 

Esta Política de Privacidade representa as diretrizes de privacidade e proteção de dados pessoais 

que balizam a atuação da empresa. Conheça-as melhor abaixo. 

 

II. ESCOPO 

 

 

O presente documento visa à orientação da equipe interna das empresas do Grupo Prolind 

Alumínio sobre o comprometimento da organização à privacidade e à proteção de dados, aplicando-se a toda 

hipótese de tratamento de dados pessoais realizada no âmbito das atividades da organização. 
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As comunicações direcionadas aos titulares de dados pessoais estão documentadas em formato 

próprio, são específicas para cada segmento e fornecem informações sobre os dados coletados, as finalidades e 

seus direitos. 

As condutas exigidas dos funcionários, colaboradores e do corpo interno, além de serem objeto de 

treinamento, estão descritas em regimentos próprios, segmentados por setores e disponíveis para consulta dos 

interessados. 

Diante disso, a presente Política de Privacidade se presta a orientar, de forma universal, a respeito 

do comprometimento da Prolind Alumínio com a privacidade e proteção de dados pessoais, bem como consolidar 

suas medidas de adequação às legislações aplicáveis e à insurgência social. 

 

 

III. MISSÃO E VISÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Cientes de que à privacidade é conferida a qualidade de garantia fundamental pela Constituição 

Federal e que a proteção de dados pessoais constitui direito individual de notável importância, a Prolind Alumínio 

consolida seu comprometimento e insculpe nesta Política de Privacidade sua missão e sua visão acerca da proteção 

de dados pessoais. 

A missão da Prolind Alumínio, no que tange à privacidade e à proteção de dados pessoais, consiste 

na constante busca pela efetivação do respeito à vida particular individual e ao uso consciente de informações 

pessoais, de modo a não gerar qualquer prejuízo ou violação à expectativa dos titulares. Portanto, objetiva-se 

construir e manter uma estrutura organizacional desenhada para que todas suas tarefas reflitam o 

comprometimento com as informações das pessoas naturais em posse da organização. 

Este compromisso visa ao estabelecimento da organização como paradigma de respeito e 

efetivação dos direitos de todos os titulares de dados pessoais, refletindo o engajamento de sua direção e equipes 

na concretização de seus ideais. 

Como forma de alcançar este propósito, a Prolind Alumínio desenvolve uma visão que enxerga a 

proteção de dados não apenas como um objetivo a ser alcançado, mas um valor a ser diariamente perseguido e 

efetivado nas rotinas da organização. 

Através de constantes treinamentos, aprimoramentos técnicos e revisões de processos e políticas, 

a Prolind Alumínio dedica sua capacidade intelectual e econômica para garantir a efetivação das medidas que 

honram as premissas basilares de sua Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 
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IV. DISCIPLINA CONSCIENTE 

 

Uma vez que os resultados da organização refletem os valores individuais de seus diretores, 

conselheiros, gestores e colaboradores, a Prolind Alumínio desenvolve uma cultura voltada à constante 

conscientização de suas equipes, a fim de que o cumprimento desta Política de Privacidade se torne voluntário, em 

razão do engajamento de seus atores. 

A disciplina consciente implementada na Cultura de Privacidade e Proteção de Dados visa à 

tradução dos princípios que regem a proteção de dados pessoais nas atividades cotidianas dentro da organização 

por saberem, os respectivos executantes, da importância de agir de tal forma, de modo a buscarem condutas 

íntegras por terem incorporado os valores inspirados pela Prolind Alumínio. 

A fim de fomentar a disciplina consciente, o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais (CGPPD) irá implementar ações e promover campanhas de engajamento periódicas, a fim de que se 

absorva, constantemente, esta premissa de respeito aos dados pessoais. 

 

V. DEFINIÇÕES NECESSÁRIAS 

 

Considera-se dado pessoal toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável; 

Considera-se dado pessoal sensível toda informação 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, exemplificativamente, quando vinculadas a uma 

pessoa natural; 

Considera-se banco de dados o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; 

Considera-se dado anonimizado a informação relativa à titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; 

Considera-se pseudonimização a informação relativa à titular que não possa ser identificado, mas 

cujo processo de reversão da anonimização seja possível. 

Considera-se eliminação a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de 

dados, independentemente do procedimento empregado; 

Considera-se titular a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento; 
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Considera-se controlador a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 

Considera-se operador a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 

Considera-se tratamento toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 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; 

 

VI. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais estabelece diretrizes para atender 

à Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) e à Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sem prejuízo 

das demais legislações nacionais e internacionais que possam ser aplicadas em casos específicos. 

 

VII. PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 

A Prolind Alumínio estabelece como principais finalidades da realização de sua Política de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, a serem discriminados e efetivados em ferramentas e políticas próprias, 

os seguintes objetivos: 

 

● Proteção e salvaguarda de informações confidenciais e dados pessoais; 

● Regulação do tratamento organizacional de informações confidenciais e dados pessoais; 

● Estabelecimento de procedimentos e boas práticas; 

● Garantia de tratamento de dados pessoais em conformidade com os direitos fundamentais, 

coletivos e individuais; 

● Prestação de Contas. 

 

 

VIII. PRINCÍPIOS GERAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais realizadas no âmbito das atividades da Prolind 

Alumínio observarão e efetivarão os seguintes princípios: 
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 Legalidade: o tratamento de dados pessoais sempre ocorrerá em hipóteses permitidas por lei; 

 Finalidade: toda hipótese de tratamento será promovida para se alcançar propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma 

incompatível com essas finalidades; 

 Adequação: haverá sempre compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 

titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

 Necessidade: haverá limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas 

finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 

finalidades do tratamento de dados; 

 Minimização: a coleta e o tratamento de dados pessoais ocorrerão de forma a minimizar o uso de 

dados pessoais. 

 Livre acesso: será garantido, aos titulares, a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração 

do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

 Qualidade dos dados: será garantido, aos titulares, a exatidão, clareza, relevância e atualização dos 

dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; 

 Transparência: haverá garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente 

acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados 

eventuais segredos comerciais; 

 Segurança: serão utilizadas medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais 

de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou difusão; 

 Prevenção: serão adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 

de dados pessoais; 

 Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos 

ou abusivos; 

 Responsabilização e prestação de contas: haverá demonstração da adoção de medidas eficazes e 

capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais 

e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 
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IX. POLÍTICAS 

 

Dentre as normas internas da Prolind Alumínio, decorrentes do Programa de Governança em 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, encontram-se presentes: 

 

- Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, regulamento superior hierarquicamente 

que determina as diretrizes da matéria no âmbito organizacional; 

 

- Diretrizes Específicas destinadas a fornecer subsídios à tomada de decisões, através do 

estabelecimento de parâmetros estratégicos para táticas e operações, que serão formalizados em 

Regimentos Internos e Instruções por Departamentos; 

 

- Regimentos Internos que estabelecerão procedimentos operacionais de acordo com as estratégias 

organizacionais e viabilizarão a implementação efetiva e eficaz das medidas de conformidade; e 

 

- Instruções por Departamentos que estabelecerão os modos de operação de determinado 

departamento ou setor, que necessitar de regras específicas para garantir a proteção dos dados 

pessoais. 

 

Os Avisos de Privacidade deverão ser apresentados aos titulares no momento da coleta de seus 

dados, mesmo quando não for necessário obter o consentimento destes, salvo as exceções em que não houver 

meios de se contatar o titular, hipótese em que o Aviso de Privacidade estará disponível mediante consulta ou 

provocação do titular. 

Na hipótese de a coleta de dados pessoais ocorrer por operador, este deverá obedecer às regras 

de apresentação dos Avisos de Privacidade aplicáveis à Prolind Alumínio. 

O conjunto de normas regulamentadoras obedecerá aos seguintes princípios: 

- Não é permitido o tratamento de dados pessoais sem os correspondentes Avisos de Privacidade; 

- Não é permitido o tratamento de dados pessoais para propósitos distintos dos indicados nos Avisos 

de Privacidade apresentados aos titulares; 

- Não é permitido transferir dados pessoais para terceiros além dos indicados nos Avisos de 

Privacidade. 
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Caso a atividade de tratamento não esteja prevista em norma interna, deverá haver estrita 

observância às diretrizes expostas nesta Política de Privacidade e Proteção de Dados e imediata comunicação ao 

Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPPD) da Prolind Alumínio. 

 

X. COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Toda a equipe profissional da Prolind Alumínio, em suas atividades individuais, deverá adotar 

medidas e precauções para verificar que a informação que contém dado pessoal é relevante, precisa, completa e 

necessária para os respectivos propósitos que justificam seu tratamento. 

A coleta deverá obedecer às normas internas aplicáveis a cada setor, mas sempre primando pela 

constatação de que as informações referentes a esta coleta estão disponíveis ao titular, que estão garantidos os 

meios para exercício dos direitos destes e que há base legal a permitir o tratamento. 

Não será permitida a coleta de dados pessoais de fontes que não reúnam condições de comprovar 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de que não haja comprometido do Programa de 

Governança em Privacidade e Proteção de Dados da Prolind Alumínio. 

Os dados pessoais deverão ser eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos 

limites técnicos das atividades, salvo quando houver hipótese permissiva para fundamentar o necessário 

arquivamento. 

Os princípios elencados na presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

acompanharão todas as atividades da equipe profissional e nortearão seus procedimentos e tomadas de decisão. 

Na hipótese do tratamento, processamento ou fase do processamento, não demandar a clara 

exposição do dado pessoal ou identificação das partes envolvidas, tal operação deverá utilizar dados anonimizados 

ou, pelo menos, codificados (pseudonimizados). 

 

 

XI. HIPÓTESES PERMISSIVAS DE TRATAMENTO 

 

Toda e qualquer hipótese de tratamento de dados pessoais será fundamentada em uma das 

seguintes bases legais: 

- Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória; 

- Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados 

a contrato do qual seja parte o titular; 
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- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 

- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros; 

- Para proteção ao crédito. 

O enquadramento da base legal será realizado por membro do Comitê Gestor de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais (CGPPD) da Prolind Alumínio.  

 

XII. CONSENTIMENTO 

 

Estabelecido o consentimento como hipótese permissiva de tratamentos de dados pessoais (base 

legal), corolário do princípio da autodeterminação informativa, sua obtenção irá validar o tratamento de dados 

pessoais em determinadas situações, onde a permissão do titular se mostra essencial para viabilizar o tratamento 

pela Prolind Alumínio. 

 

Considera-se consentimento: a manifestação livre, informada, inequívoca e expressa, pela qual o 

titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada 

 

O consentimento deverá ser arquivado e poderá ser revogado a qualquer momento pelo titular dos 

dados pessoais, mediante formalização da respectiva solicitação. 

O titular será informado da possibilidade de não fornecer seu consentimento e das consequências 

da sua recusa. 

 

XIII. DIREITO DOS TITULARES 

 

Serão garantidos a todos os titulares cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento pela Prolind 

Alumínio os seguintes direitos: 

- Confirmação da existência de tratamento; 

- Acesso aos dados; 

- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a legislação aplicável; 

- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço, mediante requisição formal; 

- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular; 
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- Informação das entidades públicas e privadas com as quais a organização realizou uso 

compartilhado de dados; 

- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 

negativa; 

- Revogação do consentimento; 

- Oposição ao tratamento de dados para futuros contatos de autopromoção. 

 

A Prolind Alumínio, através de seu encarregado de dados (DPO), receberá os requerimentos 

expressos dos titulares e providenciará o atendimento aos direitos invocados. 

 

XIV. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

 

A Prolind Alumínio adotará as medidas necessárias para garantir que a transferência de dados 

pessoais ocorra em conformidade com a legislação aplicável, inclusive, em relação aos operadores e co-

controladores. 

Em toda hipótese de compartilhamento de dados em que se aplique a Lei Geral de Proteção de 

Dados, será necessário ter garantia de que o outro agente esteja em conformidade com a referida lei, através da 

comprovação documental de adequação às normas legais ou registro de comunicação acerca dos termos da Política 

de Privacidade da Prolind. 

Somente ocorrerá transferência internacional de dados pessoais quando o país receptor apresentar 

grau de proteção de dados pessoais adequado, houver garantias contratuais, para a execução de contrato, quando 

houver consentimento do titular ou for necessária à proteção de sua vida, bem como nas hipóteses em que houver 

autorização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  

Nos referidos casos de transferência internacional, haverá a formalização de instrumento particular 

de obrigações mútuas com a inserção de cláusulas contratuais padrão de proteção de dados pessoais consolidadas 

internacionalmente, a fim de atender-se ao grau de segurança validado pelas autoridades de proteção de dados da 

área em que situado o receptor. 

 

XV. SEGURANÇA DOS DADOS 

 

A Prolind Alumínio adota os necessários e adequados mecanismos de segurança dos dados para 

garantir que as informações, incluindo-se as pessoais, estejam resguardadas contra perda, mau uso, acesso não- 
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autorizado, exposição, sequestro, alteração e destruição, bem como realiza testes periódicos para avaliar o 

funcionamento do sistema de proteção. 

As medidas de segurança dos dados observarão os seguintes princípios: 

- Os dados pessoais serão coletados na exata medida de sua necessidade e os serviços prestados 

pela organização não visarão ao tratamento de mais dados pessoais do que preciso (Privacy by 

Default); 

- As soluções elaboradas pela organização no âmbito de sua atividade serão desenhadas de modo a 

efetivar as diretrizes de proteção de dados pessoais desde sua concepção (Privacy by Design); 

- Garantia de que em casos de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante 

aos titulares, estes serão comunicados; 

 

A Prolind Alumínio dispõe de controle de acesso a dados, de modo a restringir o acesso a dados 

pessoais apenas aos usuários que necessitam submetê-los a tratamento. 

As senhas de acesso aos sistemas da organização possuem adequado nível de proteção, sendo todas 

formadas por, pelo menos, 08 (oito) caracteres, com a necessária utilização de letras maiúsculas, minúsculas, 

números e caracteres especiais. 

Os dispositivos conectados a sistemas utilizados pela organização não serão mantidos 

desbloqueados sem a presença do respectivo usuário, exigindo a inserção de senha para que sejam acessados. 

Todos os dispositivos contam com softwares e ferramentas de proteção contra acesso não-

autorizado decorrentes da utilização de redes públicas ou privadas, bem como contra programas maliciosos. 

 

XVI. CONTROLE, CONFORMIDADE E CUMPRIMENTO 

 

A Prolind Alumínio estabelece procedimentos para monitoramento de conformidade às diretrizes 

da presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 

Como medida de garantia da conformidade, os procedimentos são constantemente revisados e 

testados, obtendo-se a gestão e aprimoramento dos níveis de segurança e proteção de dados, acompanhando o 

atual estado da arte tecnológica e jurídica. 

Tais procedimentos obedecerão ao cronograma de atuação do Comitê Gestor de Privacidade e 

Proteção de Dados (CGPPD), de acordo com o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. 

A fim de conferir efetividade à Presente Política de Privacidade, o Comitê Gestor de Privacidade e 

Proteção de Dados (CGPPD) fiscalizará a adesão às ações de conformidade e a eficácia das medidas implantadas. 
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O não cumprimento das disposições aqui estabelecidas ensejará quebra de confiança e 

consequente abertura de processo de apuração, com a possibilidade de aplicação de medidas disciplinares 

corretivas de acordo com os regimentos internos, sem prejuízo de sanções previstas na legislação pátria. 

O Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) é formado por membros neutros e 

imparciais, sendo obrigado a prestar contas de suas atividades e decisões, de modo a gerar confiança perante todos 

os titulares de dados pessoais que o requisitarem. 

Caso alguma desconformidade com esta Política de Privacidade seja notada, o Comitê Gestor de 

Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) deverá ser informado imediatamente, através do dpo@prolind.com.br, 

sem prejuízo de comunicação concomitante aos respectivos gestores e supervisores. 

 

XVII. CONTATO 

 

Esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser submetidos ao Comitê Gestor de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, aos cuidados do encarregado de dados da Prolind Alumínio, através do 

e-mail dpo@prolind.com.br. 

 

São José dos Campos, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 

ADALBERTO MORALES 

CEO 

 


