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AVISO DE PRIVACIDADE 

 

A Prolind Alumínio valoriza a privacidade de todos que consigo mantém algum vínculo, como 

sócios e funcionários de seus clientes, fornecedores, prestadores de serviços, empresas que 

possam possuir interesse comercial e visitantes.  

 

Se você se enquadra em uma destas hipóteses é titular de dados que estamos coletando e 

utilizando. 

Este Aviso de Privacidade apresenta informações sobre a coleta e o tratamento dos seus 

dados pessoais no ambiente corporativo e alinha-se com a Política de Privacidade da Prolind 

Alumínio e com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

Caso surja qualquer dúvida sobre seus direitos ou a respeito da utilização de seus dados 

pessoais, entre em contato com o dpo@prolind.com.br. 

 

DADOS PESSOAIS COLETADOS 

 

A Prolind Alumínio coleta e utiliza dados pessoais durante o exercício de sua atividade 

econômica, de acordo com os respectivos objetivos. 

Veja abaixo as finalidades para as quais seus dados são utilizados. 

 

1. Cadastro e operações empresariais 

Nas rotinas da atividade da Prolind Alumínio, são utilizados dados pessoais para contatar-se 

clientes, fornecedores e prestadores de serviços, bem como receber ordens de compra e 

efetuar a entrega ou recebimento, entre outras operações próprias de sua atividade, como 

assinaturas de comprovantes de entregas. 

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade enquanto mantiver-se a relação 

comercial. 
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● Nome, telefone, e-mail, carteira profissional, foto (quando disponível nas plataformas 

de comunicação, não havendo coleta ou reprodução, mas apenas visualização) e 

assinatura. 

 

2. Elaboração e formalização de contratos 

Algumas informações pessoais dos representantes legais de empresas que possuam relação 

contratual com a Prolind Alumínio serão coletadas e reproduzidas nestes documentos, 

podendo ser conferidas para verificação e correção. Igualmente, serão coletados os dados das 

testemunhas dos referidos contratos. 

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade enquanto mantiver-se a relação 

comercial. 

● Nome, rg, cpf, nacionalidade, estado civil, endereço e assinatura. 

 

3. Apresentação da empresa 

Sócios, representantes e funcionários de empresas que possam ter interesse nos produtos da 

Prolind Alumínio podem ser contatados para conhecer nossas soluções em alumínio. 

A estes titulares é garantido o direito de oposição em relação a contatos futuros para esta 

finalidade. 

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade pelo tempo que durar o processo de 

apresentação da empresa para fins de contato e por tempo indeterminado em caso de 

oposição, para evitar-se contatos futuros. 

● Nome, telefone, cargo, e-mail 

 

4. Representação comercial 

No site da Prolind Alumínio serão expostos dados pessoais de seus representantes comerciais 

para que os interessados possam contatá-los, de acordo com sua região.  

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade enquanto mantiver-se a relação com o 

representante comercial. 

 

● Nome e telefone. 
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5. Atendimento a obrigações legais 

 

Alguns dados de responsáveis técnicos ou profissionais de saúde podem ser utilizados em 

documentos obrigatórios exigidos pela legislação trabalhista. 

Duração: Duração: os dados são utilizados para esta finalidade enquanto mantiver-se a 

relação de emprego ou pelo prazo determinado pela legislação aplicável, que pode ser de 5, 

10 ou 30 anos.  

● Nome, assinatura, profissão e carteira profissional. 

 

6. Segurança da organização 

Para garantir a segurança da organização, seja no ambiente físico ou digital, são coletados e 

analisados os seguintes dados dos visitantes. 

Duração: os dados e as imagens são mantidos pelo prazo sigiloso estabelecido pelas regras 

de segurança. 

● Nome, RG, CPF, CNH, empresa onde trabalha e Imagens do circuito interno. 

 

7. Segurança dos funcionários 

Para garantir a integridade fisiológica dos funcionários, colaboradores, diretores e 

prestadores de serviços da Prolind Alumínio, coletam-se informações acerca de dados de 

saúde para que se apure suspeitas de infecção por doenças contagiosas. 

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade pelo prazo de 6 (seis) meses. 

● dados de saúde, exames médicos, informações sobre viagens e contato com pessoas 

enfermas. 

 

8. Registro de entradas e saídas 

A portaria da Prolind é responsável pelo registro de veículos que adentrem as instalações para 

coletar ou descarregar mercadorias. 

Duração: os dados são utilizados para esta finalidade pelo tempo em que houver relação 

comercial. 

● Placa do veículo, nome do motorista e empresa; 
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9. Regularidade dos prestadores de serviço 

São coletados dados dos prestadores de serviço para averiguar-se as respectivas 

regularidades. 

Duração: os dados serão armazenados para esta finalidade pelo tempo em que houver 

relação comercial. 

● Nome, RG, assinatura, função, fotos reproduzidas em documentos de identificação, 

atestados de regularidade de saúde ocupacional e previdenciária. 

 

10. Exercício de direitos 

Todos os dados coletados pela Prolind Alumínio podem ser utilizados para defesa de seus 

direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, razão pela qual devem ser 

armazenados. 

Duração: os dados serão armazenados para esta finalidade de acordo com o prazo 

prescricional das respectivas ações ou pelo prazo legalmente determinado. 

● Todos os dados acima indicados. 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

 

Apesar de nenhum dado coletado ser objeto de comercialização com terceiros, pode haver 

compartilhamento nas hipóteses abaixo indicadas, sempre que houver permissão legal e nos 

limites das finalidades acima expostas. 

 

- Autoridades Públicas: 

● Dados relacionados a documentos eventualmente solicitados por Autoridades 

Públicas, como órgãos da administração direta e indireta ou Poder Judiciário. 

 

- Prestadores de serviços: 

● Escritórios de advocacia, empresa de vigilância e portaria e empresas de consultoria. 
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ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO 

 

Os dados pessoais coletados serão armazenados em servidores digitais que apresentam o 

adequado grau de proteção das informações que lhes são confiadas e em arquivos físicos, 

dotados de sistemas de segurança e controle de acesso. 

Toda hipótese de tratamento ocorrerá por equipes treinadas e cientes dos procedimentos 

internos da Prolind Alumínio, de modo a oferecer a garantia de que não haverá uso dos dados 

pessoais em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

DIREITOS DOS TITULARES 

 

Os titulares de dados pessoais podem exercer, mediante requisição ao dpo@prolind.com.br, 

os seguintes direitos: 

- Confirmação da existência do 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 Lei Geral de Proteção de Dados; 

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

expressa; 

- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto 

nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; 

- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 

realizou uso compartilhado de dados;  

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

consequências da negativa;  

- Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados 

os tratamentos anteriores; 
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- Oposição às operações de contato para apresentação da empresa.  

 

RESPONSABILIZAÇÃO 

 

A Prolind Alumínio responsabiliza-se por todo e qualquer dado pessoal que coleta e utiliza, 

uma vez que adota controles de proteção e segurança aos dados armazenados em ambientes 

físicos e digitais, considerando as ferramentas tecnológicas acessíveis. 

Igualmente, a Prolind Alumínio realiza constante avaliação jurídica para garantir o 

cumprimento às suas obrigações legais, bem como adota um Programa de Governança em 

Privacidade voltado ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Em relação aos dados compartilhados com terceiros, estes ocorrem sob rígida proteção 

contratual, de modo que eventual incidente de segurança causado pelos parceiros da Prolind 

Alumínio configurará descumprimento contratual e os sujeitará às medidas legais cabíveis e 

responsabilização por descumprimento do contrato e da legislação. 

 

CONTATO 

 

A Prolind Alumínio está sediada à Rodovia Presidente Dutra, km 138, Eugênio de Melo, São 

José dos Campos/SP, CEP 12247-004. 

Os titulares poderão entrar em contato para exercer seus direitos mediante solicitação a ser 

direcionada ao dpo@prolind.com.br, onde o nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados 

Pessoais, processará a requisição. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este aviso foi atualizado em 06 de julho de 2022 e poderá ser revisto periodicamente. 
Portanto, consulte-o sempre que lhe for oportuno. 

 
PROLIND ALUMÍNIO LTDA. 

 


