POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A BRQuality,
Quality, comprometida com a Proteção de Dados Pessoais, prima pela
transparência e atendimento às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais
Pessoais-LGPD),
LGPD), tratando apenas os dados
pessoais que possibilitem a prestação de forma efetiva de seus serviços.
Assim, apresentamos a presente Política de Privacidade, que se aplica ao
tratamento dos dados pessoais coletados neste ambi
ambiente
ente eletrônico.
A BRQuality
Quality considera que garantir o tratamento de dados de forma ética e
conforme a legislação é de suma importância.

1- Da finalidade do tratamento de dados pessoais
Os dados pessoais fornecidos
fornecidos/coletados no presente site são tratados
trat
para
atenderem as seguintes finalidades: envio de informativos, conteúdos técnicos
e publicidades da BR Quality, respostas específicas quanto a orçamentos
solicitados, envio de certificados, envio de certificados de análise, promoção de
respostas a quaisquer
aisquer mensagens enviadas no sítio eletrônico, constar na base
cadastral de clientes da BR Quality
Quality.

2-Do
Do Controlador e do Encarregado de dados
A BR QualityLaboratorio e Consultoria LTDA figura na qualidade de
Controladora de Dados.
O encarregado de dados, poderá ser contatado para fins de qualquer
informação ou requisição sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive
quanto
a
revogação
do
consentimento,
através
do
e
e-mail:
falecom@brqualityconsultoria.com.br
3- Do compartilhamento
to de Dados
Os dados coletados podem ser compartilhados com a contabilidade da B
BR
Quality, com o estrito objetivo de cumprir obrigações legais e fiscais, quando
necessárias.
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A BR Quality compartilha dados com a empresa que lhe presta serviços de
marketing, para uso exclusivo no envio de news ou informação sobre produtos
e serviços.
4- Dos direitos do titular
O tratamento de dados pessoais coletados nesse site respeita os direitos do
titular estabelecidos no Capítulo III da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, que podem ser amplamente exercidos através do endereço
eletrônico indicado no item 2.
5- Dos princípios
As atividades de tratamento de dados aqui mencionadas observam os
seguintes princípios previstos na Lei 13.709/2018: boa
boa--fé, finalidade,
adequação,
equação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência,
segurança, prevenção, não discriminação e por fim, responsabilização e
prestação de contas, quando necessárias.
6- Da duração e do termino do tratamento dos dados pessoais
O tratamento
to dos dados pessoais ocor
ocorrerá
erá pelo tempo necessário para o
cumprimento das finalidades para as quais eles foram coletados(item 1), ou,
mediante solicitação de revogação de consentimento pelo titular.
Após o termino do tratamento os dados serão eliminados, autorizado sua
conservação no caso da ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I a IV,
art. 16, da LGPD.
7- Armazenamento e segurança dos dados
Nós armazenamos seus dados de forma segura, através da utilização de
sistemas preparados par
para
a a guarda de informações, os quais possuem
mecanismos de controle e restrição de acesso.
8-Da
Da cultura de Proteção de Dados Pessoais
A presente Política de Privacidade é difundida entre toda a equipe da
BRQuality,
Quality, sendo parte integrante dos valores de integridade e transparência
da empresa.
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9- Da Transferência Internacional de Dados
Dados pessoais coletados neste ambiente podem ser transferidos para outros
países, por exemplo, quando da utilização de nuvens para armazenamento de
dados, cujo o servidor esteja localizado fora do país.
Tal transferência envolve apenas empresas que estão em conformidade com a
GDPR e com as leis setoriais brasileiras de proteção de dados ou que
possuem sede no Brasil.
10- Da utilização de cookies e outras tecnologias de monitoramento
Utilizamos tecnologias de monitoramento para coletar as informações das
atividades realizadas neste sítio eletrônico de forma automatizada. As
informações coletadas por meio de tais tecnologias são usadas para realizar
métricas de performanc
performance
e do site, identificar problemas no uso, captar o
comportamento dos usuários de forma geral e coletar dados de impressão de
conteúdo.
11-Alterações
Alterações na Política de Privacidade
Valorizamos a transparência no modo que tratamos seus dados pessoais. Toda
vez que algum item desta Polí
Política de Privacidade for alterado,, essas alterações
serão válidas, eficazes e vinculantes apenas após a nova versão ser publicada
em nosso site.
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