POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS
STARTADM.COM.BR
1. QUEM SOMOS
A START ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA é a empresa controladora dos dados pessoais coletados
atravé s do site startadm.com.br, sendo essa responsá vel apenas pela administraçã o e fornecimento adequado dos serviços
eletrô nicos do Site. Nossa sede é localizada RUA DO COMERCIO, 80 s/213 - Centro, 55590-000 IPOJUCA, c o m 1i li a l à
Ru a A r n a l d o B as to s , 2 5 -A – M a d a l e n a – Re c i fe / P E – CE P : 6 0 . 6 1 0 - 1 3 0 – B ra si l . Em caso de dú vidas, contatenos pelo e-mail danilo.pe@startadm.com.br.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Polı́tica de Privacidade de Dados Pessoais possui como objetivo geral a adequaçã o da empresa controladora nos
requisitos da Lei Geral de Proteçã o de Dados (LGPD) e da Lei de Prestaçã o de Serviços Eletrô nicos, possuindo como
1inalidades especı́1icas os seguintes escopos:
•

de1inir as açõ es que serã o executadas pela empresa controladora no â mbito da proteçã o de dados pessoais fornecidos
pelos titulares dos dados;

•

informar aos titulares dos dados sobre toda operaçã o realizada com dados pessoais pela empresa controladora;

•

fundamentar com base na LGPD o tratamento ou a transferê ncia de dados; e,

•

garantir aos titulares dos dados acesso claro, adequado e ostensivo acerca dos tratamentos realizados com dados
pessoais.

A START ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, exercendo o papel de empresa provedora de serviços, tem
um cuidado especial para proteger todos os interesses dos titulares dos dados, sendo assim garante que:
•

todos os dados pessoais coletados sã o tratados de acordo com a lei;

•

a coleta de dados pessoais sempre possuı́ra 1ins especı́1icos e legais, nã o permitindo o processamento posterior que
nã o estejam adequados com a 1inalidade informada;

•

todos os dados pessoais sã o armazenados de forma que se permita a identi1icaçã o dos titulares de dados; e,

•

nã o serã o coletados mais dados pessoais do que o estritamente necessá rio para atingir a 1inalidade do tratamento.

A presente Polı́tica de Privacidade de Dados Pessoais abrange apenas os tratamentos realizados na plataforma da
startadm.com.br, bem como todos os documentos oriundos da plataforma sã o vinculados à s informaçõ es inseridas pela
empresa controladora. Os presentes dispositivos nã o se aplicam para atividades de tratamentos fı́sicos da empresa
controladora. Para garantir uma maior proteçã o ao titular de dados, a empresa controladora fornece as seguintes medidas
té cnicas para evitar a aquisiçã o e modi1icaçã o de dados pessoais enviados eletronicamente por pessoas nã o autorizadas:
Protegendo o conjunto de dados contra acesso nã o autorizado;

3. SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS NA PLATAFORMA
A empresa controladora trata dados pessoais para as seguintes 1inalidades:
•

interesse legı́timo vinculado à atividade 1im da empresa controladora;

•

cumprimento de obrigaçõ es legais, incluindo regulamentos 1iscais e contá beis;

•

conduzir processos judiciais, arbitrais, administrativos, judiciais administrativos, de execuçã o e mediaçã o;

•

documentar as relaçõ es contratuais para 1ins de prova para o perı́odo de limitaçã o das reivindicaçõ es relacionadas a
eles;

•

realizar marketing direto de serviços ou bens oferecidos, incluindo por meio de correspondê ncia por e-mail, como
boletins informativos, atravé s do consentimento dos titulares;

•

tratamento de reclamaçõ es decorrentes dos direitos sob a garantia

Os dados pessoais dos Clientes podem ser transferidos para terceiros envolvidos no tratamento dos dados e autoridades da
administraçã o pú blica, sendo de responsabilidade da empresa controladora indicá -los aos titulares dos dados.
Sã o exemplos de terceiros envolvidos no tratamento de dados pessoais as empresas que prestam serviços de contabilidade,
controladoria, informá tica, serviços jurı́dicos, segurança do trabalho, recursos humanos, etc.
A empresa controladora garante que todas as empresas terceiras envolvidas no processo de tratamento de dados possuem
contratos de atribuiçã o, delimitando responsabilidades acerca da privacidade e proteçã o de dados pessoais.
A empresa controladora declara que implementou as medidas té cnicas e organizacionais adequadas que garantem um
nı́vel de segurança adequado correspondente ao risco relacionado com o tratamento dos dados pessoais que lhe sã o
con1iados.
O administrador da empresa se compromete em veri1icar e atualizar regularmente as medidas té cnicas e organizacionais
por utilizadas para fornecer um nı́vel de proteçã o adequado aos dados pessoais con1iados.
A empresa controladora declara que, para garantir a segurança do processamento de dados pessoais, introduziu a Polı́tica
de Proteçã o de Dados Pessoais, conforme preceitua o art. 50, § 2º, pará grafo I da LGPD, devendo objetivar a adequaçã o de
seus procedimentos para o tratamento de dados pessoais.
O tratamento de dados pessoais como parte das 1inalidades indicadas acima no ponto 3 sec. 2 inclui, em particular, sua
coleçã o, modi1icaçã o, armazenamento, visualizaçã o, atualizaçã o, aná lise e arquivamento.
Os dados pessoais serã o armazenados pela empresa controladora pelos seguintes perı́odos:
•

nas situaçõ es em que a base legal do tratamento dos dados pessoais seja o cumprimento de obrigaçã o contratual,
prevalecerá o perı́odo constante no contrato ou nas situaçõ es que ainda sobrevierem obrigaçõ es a serem cumpridas
decorrentes do contrato. Nessa situaçã o, poderã o ser armazenados os dados até o perı́odo de prescriçã o do contrato.

•

nas situaçõ es em que a base legal do tratamento dos dados pessoais seja o interesse legı́timo da empresa
controladora, os dados pessoais serã o armazenados por prazo estipulado em Polı́tica de Proteçã o de Dados Pessoais. A
empresa controladora garante que veri1icará periodicamente, no mı́nimo anualmente, se os dados constantes em
armazenamento deverã o ser mantidos conforme seu interesse legı́timo ou deverã o excluı́dos/deletados.

•

nas situaçõ es em que a base legal do tratamento dos dados pessoais seja o cumprimento de obrigaçã o legal, os dados
pessoais deverã o ser mantidos até o perı́odo mı́nimo indicado pela lei, normativa ou regulamento.

Os dados pessoais tratados pela empresa provedora de serviços eletrô nicos estã o abarcados na hipó tese da necessidade
para a execuçã o e cumprimento do contrato de uso da Conta, visto que é mera provedora dos serviços eletrô nicos do Site.
Sendo assim, poderá tratar os seguintes dados pessoais dos clientes da empresa controladora:

•

Nome e Sobrenome;

•

E-mail;

O nã o fornecimento dos dados pessoais supracitados prejudicará na implementaçã o do contrato de prestaçã o de Serviços
Eletrô nicos no Site, sendo estritamente necessá rios para cumprimento contratual.
A empresa provedora dos serviços eletrô nicos també m trata dados anô nimos relacionados ao uso do Site (por exemplo, o
nú mero de Clientes) para gerar estatı́sticas sobre o uso da plataforma. Esses dados sã o agregados e anô nimos, ou seja,
eles nã o contê m recursos que identi1icam nenhum titular de dados.

4. SOBRE COOKIES E DADOS DE DESEMPENHO
A empresa provedora dos serviços eletrô nicos trata os dados contidos nos Cookies quando os visitantes usam o Site para os
seguintes 1ins:
•

implementaçã o de funcionalidades bá sicas do site, tais como: identi1icaçã o de usuá rios do serviço como logados e
manutençã o de sessõ es de login e armazenamento de dados dinâ micos, por exemplo, estatı́sticas, resumos;

•

ajuste do conteú do do site à s preferê ncias individuais do Destinatá rio do serviço (por exemplo, em relaçã o ao
idioma do site);

•

manutençã o da localizaçã o do IP, fuso horá rio;

•

manter estatı́sticas anô nimas mostrando como usar o site.

A empresa controladora també m utiliza serviços de cookies em seu site, com as mesmas 1inalidades supracitadas,
garantindo a melhor segurança e experiê ncia para o usuá rio do seu domı́nio.
No site, o Administrador usa os serviços do Google Analytics e Universal Analytics fornecidos pelo Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA). Os dados coletados sã o processados como parte dos serviços
acima de forma anô nima (sã o os chamados dados operacionais que impedem a identi1icaçã o de uma pessoa) para gerar
estatı́sticas ú teis na administraçã o do Site. Informaçõ es detalhadas sobre a operaçã o dos serviços acima estã o disponı́veis
aqui: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
O Administrador usa os serviços do Google AdWords fornecidos pelo Google Inc. no site. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, EUA). Os dados recolhidos sã o processados como parte dos serviços acima mencionados, a 1im
de ajustar a publicidade no motor de busca Google. Informaçõ es detalhadas sobre a operaçã o dos serviços acima estã o
disponı́veis aqui: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

5. SOBRE SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS
A empresa controladora fornecerá via canal de comunicaçã o, sempre que solicitado, aos titulares dos dados, as seguintes
informaçõ es:
•

contato do encarregado de proteçã o de dados;

•

relató rio de impacto à proteçã o de dados, quando solicitado pela Agê ncia Nacional de Proteçã o de Dados ou nas
situaçõ es em que ocorrer violaçõ es à segurança da informaçã o;

•

as 1inalidades do tratamento de dados pessoais e a respectiva base legal;

•

os dados pessoais coletados ou categorias de dados pessoais;

•

acerca da transferê ncia de dados com terceiros, principalmente nas situaçõ es que envolver organizaçõ es
internacionais;

•

o perı́odo má ximo de armazenamento dos dados pessoais ou os crité rios que determinarã o esse perı́odo; e,

•

as consequê ncias nas situaçõ es em que o consentimento for negado pelo titular dos dados.

A empresa controladora sempre informará ao titular nas situaçõ es em que o dado pessoal for utilizado para 1inalidade
diversa do que a informada, respeitando os requisitos da LGPD.
Nas situaçõ es de retirada de consentimento, esta poderá ser feita em qualquer momento, sem afetar os tratamentos já
realizados pela empresa controladora.
Quando solicitadas as informaçõ es referentes aos dados pessoais coletados pelo titular, a empresa controladora fornecerá
có pia desses dados coletados, sendo permitida a cobrança de taxas administrativas pelo serviço. Preferencialmente, as
có pias serã o fornecidas pelo meio eletrô nico.

Ao prestar quaisquer das informaçõ es supracitadas, principalmente aquelas que contenham dados pessoais coletados, a
empresa controladora sempre fornecerá de forma mais clara possı́vel, em formato legı́vel e de fá cil entendimento, para
facilitar a portabilidade dos dados pessoais, nas situaçõ es em que seja solicitado pelo titular de dados que a empresa
controladora envie os dados para terceiros os dados já coletados.
Alé m de prestar as informaçõ es supracitadas, a empresa controladora manterá o canal de comunicaçã o para os titulares dos
dados apresentem sugestõ es, reclamaçõ es e denú ncias referente à atividade de tratamento de dados.
Caso o titular de dados ou a empresa controladora identi1iquem que os dados pessoais coletados estã o incompletos,
poderã o realizar de maneira imediata a reti1icaçã o destes na plataforma.
Ainda, nas situaçõ es em que o titular identi1icar a desnecessidade do tratamento poderá solicitar à empresa controladora
dos dados pessoais que limite as atividades de tratamento, garantido que sejam realizados apenas os tratamentos que
possuam a 1inalidade na proteçã o e manutençã o de direitos dos titulares.
Caso solicitado pelo titular dos dados pessoais, a empresa controladora deverá eliminar de maneira imediata a exclusã o ou
eliminaçã o dos dados pessoais da plataforma, quando aplicá vel. A empresa controladora eliminará ou excluı́ra os dados
pessoais sem solicitaçã o do titular nas situaçõ es em que:
•

nã o sã o mais necessá rios para os 1ins para os quais foram coletados;

•

nã o possuem mais o consentimento, caso se fundamente na respectiva base legal;

•

ocorra a oposiçã o justi1icada do tratamento por parte do titular dos dados;

•

sejam oriundos de uma coleta indevida ou de violaçõ es à proteçã o e privacidade de dados pessoais; e,

•

a lei, normativos ou regulamentos exigirem a exclusã o.

Ressalta-se que a obrigaçã o de exclusã o, eliminaçã o, restriçã o e correçã o imediata de dados pessoais pela empresa
controladora nã o será vá lida nas situaçõ es em que o procedimento seja impossı́vel ou exija um esforço desproporcional e
signi1icativo.
Os dados pessoais tratados pela empresa controladora para 1ins de marketing direto, o titular dos dados poderá se opor a
qualquer momento ao processamento de seus dados pessoais para 1ins de marketing.
A empresa controladora garante que nas atividades de marketing direto ou qualquer outra atividade que sejam realizados
tratamentos automá ticos de dados pessoais realizados, nenhuma decisã o algorı́tmica será tomada em relaçã o aos dados
pessoais e seus respectivos titulares. Tudo isso para garantir a proteçã o dos direitos, liberdades e interesses legı́timos dos
titulares dos dados.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
Nas situaçõ es que em no site da empresa controladora houver links para domı́nios e websites de terceiros, a
responsabilidade para o tratamento de dados, inclusive a Polı́tica de Cookies, será do terceiro proprietá rio do domı́nio ou
website.
A presente Polı́tica de Privacidade de Dados Pessoais é meramente informativa, portanto, nã o é fonte de obrigaçõ es para
os Usuá rios do Site.
Em situaçõ es de dú vidas refere à presente polı́tica ou ocorrê ncias nã o elencadas nesta polı́tica deverã o ser resolvidas pela
empresa controladora por meio do seguinte contato:
START ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA RUA ARNALDO BASTOS, 25-A – MADALENA – RECIFE/PE - CEP
50.610-130, Brasil, e-mail: danilo.pe@startadm.com.br.

