
 
 

 

 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

A BrasPine & Braslumber elaboraram esta Política de Proteção de Dados Pessoais com a 

finalidade de demonstrar nosso compromisso com a segurança e a privacidade das 

informações coletadas dos usuários de serviços interativos aqui disponíveis, cumprindo o dever 

de transparência estabelecida na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é tornar claro 

ao usuário como os dados pessoais deles serão utilizados. 

Visitantes deste site podem conhecer os nossos produtos, serviços oferecidos, ler 

comunicados, relatórios, obter informações e notícias, sem fornecer dados pessoais.  

Caso seja fornecida alguma informação pessoal, esta política procura esclarecer como os 

dados são coletados e tratados individualmente. 

Os dados pessoais fornecidos pelos usuários serão coletados por meios éticos, legais e 

específicos para atender a necessidade de legítimo interesse da BrasPine & Braslumber. Os 

dados dos titulares serão armazenados de acordo com padrões rígidos de segurança e 

confidencialidade, atendendo aos requisitos da LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, n°13 709, de 14 de agosto de 2018. As informações serão excluídas quando 

deixarem de ser úteis para os fins para os quais foram coletadas, ou quando o usuário solicitar 

a eliminação dos dados pessoais, desde que atenda o prazo mínimo legal.  

Ainda, esclarecemos que suas informações também poderão ser compartilhadas com 

empresas provedoras de infraestrutura tecnológica e operacional necessária para as atividades 

da BrasPine & Braslumber, como intermediadoras de pagamento e provedores de serviço de 

armazenamento de informações. A menos que a BrasPine & Braslumber recebam 

determinação legal ou judicial, as informações dos usuários não serão transferidas ou usadas 

para finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas. 

Os processos, políticas, procedimentos de Compliance e o Código de Conduta da BrasPine & 

Braslumber dispõem sobre o comprometimento da companhia com a privacidade e 



 
 

 

confidencialidade das informações coletadas de seus candidatos, clientes, fornecedores, 

colaboradores e qualquer outro público com quem, eventualmente, venha a se relacionar.  

Consultas ou dúvidas sobre a proteção de dados devem ser realizadas por e-mail eletrônico 

dpo@braspine.com.br  ou pelo telefone (43)3535–8300, ramal 8510, setor 'Controles Internos'. 

A BrasPine & Braslumber reiteram seu compromisso ético na garantia do resguardo da 

integridade, sigilo de identidade e de informações fornecidas pelos candidatos, colaboradores, 

terceiros, fornecedores e qualquer outro público com quem, eventualmente, venha a se 

relacionar. 

Ocasionalmente, a companhia poderá utilizar “cookies” para o funcionamento do site, sendo 

que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador, mecanismos para informá-

lo quando esses forem acionados ou para evitar que sejam acessados. 

Periodicamente, revisite esta política, pois ela está sujeita a alterações sem aviso.  

 

*Cookie: arquivo que armazena preferências de navegação dos usuários dentro dos 

dispositivos finais, permitindo que as páginas Web as memorizem. 
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