Polí%ca de Privacidade e Proteção de Dados
Introdução
Esta Polí*ca de Privacidade regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes, colaboradores,
fornecedores, candidatos a vagas de trabalho, parceiros da MARSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PROTEINAS EIRELI (“MARSUL”) e ainda visitantes dos serviços online deste site.
A presente Polí*ca de Privacidade representa o nosso compromisso com a transparência, a integridade e
o respeito à privacidade, à proteção, e à segurança dos dados pessoais dos usuários e de nossos
stakeholders, em par*cular de nossos colaboradores, parceiros e demais *tulares dos dados que estejam
sob a nossa guarda.
Por favor, leia atentamente esta polí*ca antes de usar ou obter quaisquer materiais, informações,
produtos ou serviços da empresa. Nos reservamos o direito de alterar, atualizar ou corrigir esta polí*ca a
qualquer momento. Ao usar nossos serviços, você consente com a nossa Polí*ca de Privacidade e
Proteção de Dados e com a coleta, uso e compar*lhamento de suas informações conforme descrito
abaixo.

En%dade Responsável pelo tratamento de Dados
A en*dade responsável pelo tratamento dos dados é a MARSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 91.271.718/0001-78, om sede na
CAMPOS NETO, 1595 - BAIRRO TIMBAUVA, no município de Montenegro, RS.
Para informações rela*vas aos dados pessoais coletados e tratados pela MARSUL podemos ser
contatados pelo e-mail lgpd@marsul.com.br
Do Tratamento de Dados Pessoais
Consideram-se dados pessoais toda a informação rela*va às pessoas, que possa ser iden*ﬁcada, direta
ou indiretamente, por meio de informações como: nome, dados de localização, iden*ﬁcação por meios
eletrônicos (e-mail, IP, smartphones) ou outras caracterís*cas especíﬁcas que venham a viabilizar a
iden*ﬁcação individual do *tular de dados.
Toda informação pessoal iden*ﬁcável que você nos fornece será usada somente de acordo com o
permi*do por lei, incluindo o necessário para oferecer o produto, serviço ou informação solicitada por
você.
Seus dados pessoais não serão vendidos ou alugados e o compar*lhamento, se houver, se limita a
nossos parceiros de negócios conforme requerido na execução de nossos serviços ou conforme exigido
por leis e regulamentações, caso em que a MARSUL adota todas as medidas necessárias para assegurar
que os subcontratados sa*sfazem os requisitos legais aplicáveis e oferecem as garan*as adequadas para
a proteção dos dados.

Os dados pessoais dos usuários podem ser u*lizados para ﬁns jurídicos pelo controlador de dados
quando demandado em juízo ou quando necessário para ajuizamento de possível ação jurídica
decorrente de uso indevido deste serviço ou de serviços a ele relacionados.
O controlador dos dados poderá ainda revelar os dados pessoais mediante solicitação do poder público
ou para cumprimento de obrigação legal.
Clientes e parceiros de negócios da MARSUL também poderão compar*lhar dados pessoais visando a
execução ou cumprimento de contratos, o desenvolvimento de negócios ou a*vidades relacionadas ao
objeto social da nossa empresa e aos legí*mos interesses envolvidos, estando orientados para que o
compar*lhamento dos dados pessoais se dê para os ﬁns necessários e de conformidade com a Lei Geral
de Proteção de Dados, e demais normas e determinações de órgãos reguladores/ﬁscalizadores sobre a
matéria.
A MARSUL também observa as prá*cas recomendadas de Segurança da Informação e adota medidas
técnicas, organizacionais e administra*vas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, bem como
para atuar de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) e demais
regulamentos sobre a matéria.
Fundamento para o Tratamento de Dados
No exercício das a*vidades empresariais da MARSUL, o tratamento de dados pessoais enquadra-se no
consen*mento dos *tulares, na execução e cumprimento de contrato a pedido do *tular, e no legí*mo
interesse da empresa, sendo assegurados aos *tulares dos dados pessoais os direitos previstos no ar*go
18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18).

Que dados pessoais são recolhidos e tratados?
A MARSUL poderá recolher e tratar, entre outros, os seguintes dados pessoais:
•

•
•
•
•

Visitantes do Site: Endereço IP, porta de conexão, informações fornecidas pelo navegador, cookies
necessários para o correto funcionamento do site ou aplicação e ainda, no caso de visitantes
auten*cados, informações de usuário e senha de acesso.
Relações Laborais - Recrutamento e seleção de colaboradores: nome, endereço de correio eletrônico
e outras informações fornecidas por você no seu currículo vitae;
Nome, e-mail, telefone e outras informações de contato fornecidas pelo *tular visando a promoção
das a*vidades comerciais ou de prestação de serviços;
Clientes: Nome, RG, CPF, telefone, e-mail, endereço;
Outros *tulares cujo controlador do tratamento de dados pessoais seja en*dade, empresa ou
organização fornecedora da MARSUL: Nome, CPF, RG, data de nascimento e outras informações
requeridas para a prestação de serviços contratados na MARSUL ou em seus clientes.

De que forma os seus dados são coletados?

Os dados pessoais podem ser coletados através dos seguintes meios:
•

Website e formulários online;

•

Chamadas telefônicas;

•

Correio eletrônico;

•

Através de ações tomadas pelo *tular nos perﬁs da empresa nas redes sociais, tais como
cur*das, comentários ou similar;

•

Quando disponibilizadas publicamente, incluindo, mas não se limitando a, mídias sociais (como,
Facebook e Linkedin) e bases de dados de órgãos públicos (por exemplo, Receita Federal e
Secretaria da Fazenda);

•

Quando fornecidos pelos clientes da MARSUL.

Alguns dados pessoais recolhidos são de preenchimento obrigatório e necessários para a execução e
realização de nossas a*vidades, sendo que, em caso de falta ou insuﬁciência desses dados, a MARSUL se
resguarda no direito de não prestar os serviços ou as informações solicitadas. Em cada caso concreto,
informaremos aos *tulares sobre a natureza obrigatória do fornecimento destes dados pessoais e a
ﬁnalidade de sua u*lização.
Esclarecemos que as interações dos usuários das redes sociais com nossos perﬁs nestas redes são
regidas pelas polí*cas de privacidade e termos de uso das respec*vas plataformas.
Por quanto tempo os dados pessoais são armazenados?
A MARSUL cumpre com as normas legais rela*vas aos prazos de retenção de dados pessoais, podendo
mantê-los conforme requerido por lei ou enquanto for necessário para execução de contrato ou serviço,
e/ou eliminando-os após o prazo legal para guarda de documentos e informações, na forma do art. 47 da
LGPD.
Direitos dos %tulares de dados pessoais
A MARSUL reconhece que todas as pessoas têm direito a proteção dos dados de caráter pessoal e
assegura aos *tulares o exercício dos direitos previstos na Lei n.13.709/2018, dentre eles o direito de
obter, mediante requisição ao Controlador:
•

Conﬁrmação da existência de 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 legislação vigente;

•

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviços ou produto;

•

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consen*mento do *tular, exceto nas hipóteses
previstas no art.16 Lei n. 13709/2018;

•

Informação das en*dades públicas e privadas com os quais o controlador realizou uso
compar*lhado de dados;

•

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consen*mento e sobre as consequências da
nega*va;

•

Revogação do consen*mento, nos termos do par.5 do art.8 da Lei 13/709/2018.

U%lização de Cookies
Cookies são pequenos dados enviados por um servidor web para o seu navegador e armazenado no seu
computador ou disposi*vo pessoal. Para oferecer melhor experiência no uso de nossos serviços web e
aplicações, poderemos usar cookies de sessão (que expiram quando você fecha o navegador) e cookies
persistentes (que permanecem no seu computador até que você os delete). Este *po de informação é
coletado para tornar o serviço mais ú*l e oferecer uma experiência mais conveniente e valiosa para
você.
Usamos duas categorias de cookies: Cookies servidos diretamente por nós ao seu computador ou
disposi*vo para que possamos reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e cookies de terceiros,
usados para estass*cas de acesso, segurança e disponibilidade do site.
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da MARSUL
O encarregado pelo tratamento de dados pessoais é o Sr. Daniel Casara, o qual pode ser contatado pelo
e-mail : lgpd@marsul.com.br.

Informações de contato
Para exercer os seus direitos ou direcionar seus ques*onamentos o usuário poderá entrar em contato
com a MARSUL através do e-mail: lgpd@marsul.com.br, encaminhando-nos, conforme for o caso, pedido
para adaptação, alteração ou exclusão de seus dados ao Encarregado de Proteção de Dados.

Das Alterações na Polí%ca de Privacidade
O controlador de dados poderá efetuar alterações nesta Polí*ca de Privacidade a qualquer momento, o
que será feito mediante comunicação aos usuários nesta página. Recomenda-se que a Polí*ca de
Privacidade seja consultada com frequência.
Esta Polí*ca de Privacidade foi elaborada em conformidade com o previsto na Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018.

