Política de Privacidade
O objetivo desta política de privacidade é de informar todos os colaboradores,
visitantes, clientes, terceiros ou qualquer outra pessoa física que tenha algum
dado pessoal ou sensível em posse da EBL no que rege a aplicação da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.
Aplica-se a todos os colaboradores, visitantes, clientes, terceiros ou qualquer
outra pessoa física que tenha algum dado pessoal ou sensível em posse da EBL.
CONTEÚDO
Porque a definição de uma Política de Privacidade?
A EBL necessita armazenar e tratar dados pessoais dos seus clientes,
colaboradores e terceiros no âmbito da prestação de serviços de contabilidade
e departamento de pessoal. No contexto da prestação de serviços de
contabilidade e setor de pessoal, o tratamento de dados e a atuação das
pessoas envolvidas nestes processos é indispensável.
A presente Política de Privacidade visa ajudar os nossos clientes,
colaboradores, subcontratantes e parceiros a compreender quais dados
pessoais armazenamos, como e por que motivo os usamos, a quem os
divulgamos e como protegemos a sua privacidade quando utilizam os nossos
serviços.
A EBL está comprometida a proteger a segurança e a privacidade dos seus
clientes, colaboradores e parceiros. Neste contexto, elaborou a presente
Política de Privacidade, com a finalidade de afirmar o seu compromisso e
respeito para com as regras de privacidade e de proteção de dados pessoais.
Pretendemos que as pessoas envolvidas em nossos processos de prestação de
serviços conheçam as regras gerais de privacidade e os termos de tratamento
dos dados que armazenamos, no estreito cumprimento da legislação aplicável
neste âmbito: Regulamento (BR) 13.709/2018 do Senado Federal do Brasil, de
14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPD”).
A EBL procura respeitar as melhores práticas em matéria de segurança e
proteção de dados pessoais, de promoção/ sensibilização para as boas práticas
neste âmbito, melhorando sistemas de forma a assegurar a proteção de dados
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que lhe são disponibilizados pelos seus clientes, colaboradores,
subcontratantes, parceiros e terceiros, no estreito cumprimento das
obrigações legais.
O preenchimento de dados em formulários ou o fornecimento de dados direta
ou indiretamente, também através de website, implicam o conhecimento das
condições desta Política, e de quaisquer outros termos, políticas e condições
específicas referentes aos serviços prestados.
O Que São Dados Pessoais?
Dados pessoais são quaisquer informações, de qualquer natureza e
independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a
uma pessoa singular identificada ou identificável (titular dos dados). É
considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou
indiretamente, por referência a um número de identificação ou a mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica,
econômica, cultural ou social.
Os dados pessoais poderão ter uma natureza mais sensível em determinadas
situações, classificando-os a LGPD como “categorias especiais de dados”. As
categorias especiais de dados podem abranger a origem racial ou étnica do
seu titular, as suas opiniões políticas, as suas convicções religiosas ou
filosóficas, sua informação genética, identificadores biométricos, vida sexual,
orientação sexual e saúde, entre outros.
Quem são os titulares de dados?
Qualquer pessoa singular identificada ou identificável a quem os dados
pessoais dizem respeito;
Como e quando coletamos dados pessoais?
Obtemos dados pessoais sobre você, por exemplo, quando:
• você solicita uma proposta comercial de nossos serviços;
• você participa de processos seletivos na EBL;
• você, seu empregador ou nossos clientes nos contratam para fornecer
nossos serviços e, também, enquanto prestamos tais serviços;
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• você nos contatar através do nosso site, e-mail, telefone, ou mídias
sociais (por exemplo, quando você preenche cadastro no site para
recebimento de conteúdo);
• de terceiros e/ou recursos disponíveis publicamente (por exemplo, de
seu empregador ou das Juntas Comerciais e Receita Federal); ou
• quando você navega em nosso site.
A EBL armazena e trata os dados pessoais necessários para execução de
seus serviços. Os seus dados poderão ser recolhidos diretamente,
designadamente, quando acessa o site e preenche formulários, participa
de eventos da empresa contata os nossos serviços.
Que tipo de informações coletamos?
As informações que mantemos sobre você podem incluir o seguinte:
• seus dados pessoais (como seu nome e / ou endereço);
• detalhes do contato que tivemos com você em relação à proposta de
serviço ou do próprio fornecimento dele;
• detalhes sobre quaisquer serviços por nós prestados;
• nossa correspondência e comunicações com você;
• informações sobre quaisquer reclamações e consultas que você nos
fizer;
• informações de pesquisas e atividades de marketing;
• informações de navegação no site;
• Informações que recebemos de outras fontes, como informações
publicamente disponíveis, informações fornecidas por seu empregador
ou por nossos clientes;
• Informações necessárias para execução de processos seletivos.
Quais as Finalidades do Armazenamento dos Seus Dados Pessoais na EBL?
• Para execução dos serviços contratados
A EBL apenas tratará os seus dados pessoais quando esteja devidamente
necessário. Assim, utilizamos os dados necessários para a prestação de
serviços de contabilidade e departamento de pessoal.
Se você se recusar a nos fornecer certas informações quando solicitadas,
podemos não ser capazes de executar o contrato que celebramos com
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você. Da mesma forma, podemos não ser capazes de cumprir nossas
obrigações legais ou regulamentares.
•

Para comunicação e gestão da nossa relação com o cliente
Podemos contatá-lo e-mail ou telefone, por motivos administrativos ou
operacionais. Também vamos utilizar os seus dados pessoais para
responder aos seus pedidos, sugestões ou contatos, para melhorar os
nossos serviços e a sua experiência enquanto cliente da empresa.

** Importante lembrar que também poderemos vir a processar seus dados
pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento, de acordo com este
aviso, quando formos legalmente obrigados ou autorizados a fazê-lo.**
Quais os profissionais da EBL que podem acessar os seus dados?
No âmbito do tratamento dos seus dados pessoais, a EBL observa, a todo o
tempo, os princípios da proteção de dados prevista na lei. Tal compromisso
implica, entre outros aspetos, que os seus dados pessoais serão de acesso
limitado às pessoas que tenham necessidade de os conhecer no exercício das
suas funções, na estrita medida do necessário para a prossecução das
finalidades de tratamento que já elencamos acima.
Qual o Período de Conservação dos Seus Dados Pessoais?
O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados
varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é utilizada. Existem,
no entanto, requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um
determinado período de tempo.

Para a retenção dos seus dados pessoais, levamos em consideração:
● os requisitos de nosso negócio e os serviços prestados;
● quaisquer obrigações estatutárias ou legais;
● os fins para os quais originalmente coletamos os dados pessoais;
● os fundamentos legais em que baseamos o tratamento;
● os tipos de dados pessoais que coletamos;
● a quantidade e as categorias de seus dados pessoais; e

Quais os seus direitos enquanto titular de dados?
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O titular dos dados poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados
pessoais que lhe digam respeito, bem como à sua retificação, à portabilidade
dos seus dados, ou opor-se ao seu tratamento, através de canais já
especificados neste documento.
Quais as Medidas de Segurança Adotadas pela EBL?
A EBL implementa medidas técnicas adequadas para proteger os seus dados
contra qualquer forma de tratamento indevido ou ilegítimo e contra qualquer
perda acidental ou destruição destes dados. Para o efeito, dispomos de
sistemas destinados a garantir a segurança dos dados pessoais tratados,
criando e atualizando procedimentos que previnam acessos não autorizados,
perdas acidentais e/ ou destruição dos dados pessoais, comprometendo-se a
respeitar a legislação relativa à proteção de dados pessoais e a tratar estes
dados apenas para os fins para que foram recolhidos
Também buscamos promover a capacitação dos nossos colaboradores,
desenvolvendo ações de formação junto dos mesmos. Estes, por sua vez,
assumem o compromisso de não revelar a terceiros ou utilizar para fins
contrários à lei, qualquer informação pessoal de titulares terceiros cujo
conhecimento seja obtido através do exercício das suas funções.

Dados compartilhados com terceiros ou prestadores de serviços
A execução de nossos serviços depende, por exemplo, do compartilhamento
de dados com órgãos governamentais. Tal relação diz respeito ao tratamento
de dados dos envolvidos para fins de gestão administrativa dos serviços que
lhe prestamos e para cumprimento de todas as obrigações previstas pelo
mesmo.
Também utilizamos provedores de serviços terceirizados. As seguintes
atividades são realizadas por terceiros prestadores de serviços: TI, serviços em
nuvem, serviços de gestão e serviços bancários.
Os nossos provedores de serviços terceirizados adotam medidas de segurança
comercialmente razoáveis e apropriadas para proteger seus dados pessoais.

Links para outros sites e/ou provedores de serviços
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Nosso site contém links para outros sites. Neste caso, é importante ressaltar
que as informações trocadas com estes sites não estão sujeitas à Política de
Privacidade do site da EBL, mas à política do site para onde o link o transferiu.
Sugerimos que você localize as normas de relacionamento específicas dentro
do site do nosso parceiro.
Os usuários com acesso à área restrita do site têm as informações sobre a sua
conta no site protegidas por senha, para que somente o próprio usuário tenha
acesso às suas informações pessoais. A senha é secreta e recomendamos que
não seja revelada a ninguém. Caso você tenha acesso à área restrita,
sugerimos desconectar-se da sua conta do e fechar a janela do navegador
quando concluir a navegação na Internet. Isso ajuda a dificultar que outras
pessoas não tenham acesso às suas informações pessoais, caso você
compartilhe um computador com alguém, ou esteja usando um computador
em local público como uma biblioteca ou local de acesso público à Internet.

Atualizações da política de privacidade
A EBL reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações
ou atualizações à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações
devidamente atualizadas em nossa plataforma. Sugerimos que as consulte
regularmente para estar a par de eventuais alterações.

CONTATE-NOS

Se você tiver alguma dúvida sobre este aviso ou se desejar falar conosco
sobre a maneira como processamos seus dados pessoais, envie um e-mail
para michelle@ebl-consultoria.com.br
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