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AVISO DE PRIVACIDADE
A GTEL compromete-se em garantir a privacidade do usuário, pessoa física e/ou jurídica, na utilização deste site; bem
como, o cumprimento dos requisitos da Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Neste
sentido, o objetivo deste Aviso de Privacidade é fornecer informações a você, sobre como tratamos os seus dados
pessoais coletados através do site; além de informar os vários direitos que você possui em relação ao tratamento de
seus dados pessoais.

Atualizaremos este Aviso para garantir a conformidade contínua com a LGPD e outros desenvolvimentos, por isto,
recomendamos que você verifique regularmente nosso site para atualizações.

Este Aviso de Privacidade não é aplicável a sites da Internet controlados por terceiros não ligados a GTEL, ao qual este
site pode se vincular. Não assumimos nenhuma reponsabilidade pelo conteúdo desses sites terceiros.

1.

Controlador e operador

A GTEL – Grupo Técnico de Eletromecânica S.A., com sede em São Paulo/SP, será considerada como controladora. A
GTEL nomeou diversos operadores de dados para tratar dados pessoais em seu nome e agir de acordo com os padrões
exigidos pela LGPD e as leis nacionais relevantes com o objetivo de fornecer a você nossos serviços. Os operadores de
dados indicados pela GTEL também estão sujeitos às condições estabelecidas neste Aviso de Privacidade.

2.

Dados pessoais coletados

A GTEL coletará informações a partir do envio de mensagem e/ou ao anexar arquivo na aba de Contato, disponível em
nosso site. No formulário, a GTEL pergunta o seu nome e o endereço de e-mail; outras informações pessoais poderão
ser coletadas, se fornecidas por você, conforme objetivo do seu contato, como por exemplo informações contidas em
seu currículo quando o seu interesse for fazer parte do nosso time de colaboradores.
Os dados pessoais que tratamos podem incluir:
✓

Dados relacionados à(s) sua(s) visita(s) em nosso site, dados relacionados ao dispositivo que você usa para
visitar nosso site e outras informações, como um endereço IP;

✓

Informações básicas, como nome (ou iniciais) e sobrenome, título, cargo e/ou empresa em que trabalha;

✓

Detalhes de contato, como seu endereço postal, endereço de e-mail e número(s) de telefone, se você os tiver
enviado, preenchendo um formulário de contato em nosso site;

✓

Dados pessoais relacionados a você que tenha nos fornecido sobre qualquer solicitação de emprego através
do site, como detalhes de contato, informações sobre seu histórico de trabalho;

✓

Dados pessoais coletados por meio de cookies (veja abaixo na seção “Cookies” e em nosso Aviso de Cookies).
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Como regra geral, a GTEL coleta dados pessoais diretamente de você (ou da empresa em que trabalha). No entanto, de
tempos em tempos, a GTEL pode usar serviços de terceiros para coletar dados pessoais, por exemplo, através de fontes
e registros acessíveis ao público, como agências ou autoridades públicas.
3.

Obtenção de dados pessoais

Obtemos os dados pessoais nas seguintes situações:
✓

Quando você nos fornece seus dados pessoais ou quando interage diretamente conosco (por e-mail, telefone,
carta ou através de um formulário de contato no site), por exemplo, quando você se candidata a uma vaga de
emprego.

✓

Quando monitoramos nossas ferramentas e serviços de tecnologia, incluindo visitas ao nosso site e e-mails
enviados para e da GTEL.

✓

Como parte do nosso processo de aceitação comercial, a saber, quando você (ou a empresa em que trabalha)
faz um contrato conosco.

4.

Finalidade e bases legais do tratamento de dados pessoais

Processamos dados pessoais definidos no título “Dados pessoais coletados” acima para os seguintes fins/propósitos:
✓

Realizar o relacionamento contratual com você (ou com a empresa em que trabalha) e/ou fornecer e melhorar
nossos serviços solicitados por você;

✓

Para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis e nossas obrigações decorrentes, as quais estamos sujeitas no
Brasil.

✓

Para fins de interesses legítimos, se estes não estiverem dentro do escopo da execução de um contrato com
você ou de acordo com uma obrigação legal, desde que você não tenha um interesse de privacidade superior,
incluindo:
▪

Gerenciar e administrar nosso relacionamento com você;

▪

Se exigido por lei, usaremos seus dados pessoais apenas para esses fins mediante seu consentimento
prévio;

✓

▪

Fornecer e melhorar nosso site, gerando estatísticas sobre o uso do site;

▪

Lidar com sua solicitação de emprego;

Podemos tratar seus dados para outros fins específicos após a obtenção do seu consentimento (e, se
necessário, consentimento explícito).

Nós tratamos seus dados pessoais apenas para os fins acima e garantimos que eles estejam disponíveis apenas para as
pessoas que têm uma necessidade legítima de conhecer e que precisariam de acesso a eles.
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No momento, não tratamos dados pessoais por meio de tomada de decisão automatizada nem nos envolvemos em
criação de perfil.
5.

Cookies

Podemos coletar dados pessoais em nosso site através do uso de cookies. O objetivo dos cookies é tornar as visitas ao
nosso site mais agradável e obter informações sobre como nosso site é usado e otimizá-lo para nossos visitantes. Você
pode saber mais sobre cookies acessando nosso Aviso de Cookies.

6.

Transferência de dados pessoais

A GTEL poderá divulgar informações sobre o usuário em casos especiais em que seja necessária a divulgação dessas
informações para identificar, entrar em contato ou agir legalmente contra alguém que possa estar violando
(intencionalmente ou não) direitos da GTEL ou de terceiros prejudicados. A GTEL poderá divulgar informações sobre o
usuário quando exigido por lei, a critério exclusivo da GTEL ou das autoridades competentes.
Podemos compartilhar seus dados pessoais com os terceiros abaixo ou seus sucessores:
•

Nossos auditores; apenas mediante pedido e desde que o pedido tenha sido apresentado por motivos
legítimos;

•

As autoridades nacionais de supervisão de proteção de dados;

•

Quaisquer tribunais e autoridades judiciárias competentes de acordo com disputas de proteção de dados.

As divulgações a uma entidade, conforme estabelecido acima, a subcontratação de serviços ou a hospedagem dos
próprios servidores da GTEL podem implicar que somos obrigados a transferir seus dados pessoais para países que não
atendem ao padrão de ter um nível adequado de proteção. Nesse caso, temos procedimentos projetados e
implementados para garantir a conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis para proteger seus dados
pessoais.
7.

Proteção e segurança de dados pessoais

A GTEL adotou medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra perda ou contra
qualquer forma de tratamento ilegal; usamos como referência de boas práticas as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001 e
ABNT NBR ISO/IEC 27701 em suas edições vigentes.

8.

Retenção de informações

A GTEL não se obriga a conservar por qualquer prazo predefinido as informações constantes sobre o usuário no site.
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Somente reteremos dados pessoais sobre você pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram
coletados. Os dados pessoais serão retidos de acordo com nossa política de retenção. O período de retenção para cada
categoria de dados pessoais é baseado nos requisitos legais aplicáveis e no objetivo para o qual as informações são
coletadas e usadas.
Assim que o prazo de conservação vencer, ou quando você revogar o seu consentimento, se esta for a base legal
utilizada para o tratamento, os dados pessoais serão destruídos. Desta forma o direito de acessar, o direito de apagar,
o direito de corrigir e o direito à portabilidade dos dados não poderão ter o seu cumprimento exigido, pois não teremos
mais os dados em nossos sistemas e arquivos.

9.

Seus direitos

Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido a você, a qualquer momento, o direito de solicitar confirmação da
existência de tratamento, de acesso aos dados, de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, de
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o
disposto na LGPD, de portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa,
de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial, de eliminação
dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, de ser
informado a respeito das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados,
de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa, de revogar
o consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD, de se opor a tratamento realizado com fundamento em uma
das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD, de solicitar a revisão
de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses,
incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de
sua personalidade e de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – ANPD, através do site: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-dedados.

Se a GTEL receber uma solicitação sua para exercer qualquer um dos direitos mencionados acima, poderá pedir que
você confirme sua identidade antes de agirmos com base em sua solicitação. Esta confirmação é necessária para
garantirmos que seus dados estão protegidos e são mantidos em segurança.

10. Informações adicionais não contidas nesta Política
Mais detalhes sobre o tratamento de dados pessoais podem ser solicitados a GTEL através do e-mail: dpo@gtelsp.com.br ou pelo nosso formulário de contato no site: www.gtel-sp.com.br.
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