POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Attend Ambiental está comprometida com os princípios da LGPD e preza pela sua privacidade.
Apresentamos abaixo a nossa Política de Privacidade que tem como objetivo esclarecer as nossas
práticas relativas à coleta, utilização, armazenamento e compartilhamento de Dados Pessoais de
pessoas que acessam nosso site institucional, inclusive nosso Portal Foconet¹ (“Site”), bem como
eventuais Tratamentos de Dados Pessoais que sejam de interesse de terceiros.

DEFINIÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS
Dados Pessoais: Significam quaisquer dados que identificam ou possam identificar uma pessoa natural.
Dados Pessoais Sensíveis: Significam Dados Pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente
à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
Tratamento ou Tratados: Tratamento de Dados Pessoais significa toda operação que pode ser realizada
com seus Dados Pessoais, como coleta, uso, compartilhamento, armazenamento, exclusão.
Usuário: Significa toda pessoa natural que navega pelo Site.
Você: Significa toda pessoa natural de quem a Attend Ambiental pode realizar o Tratamento de Dados
Pessoais considerando as finalidades indicadas no item 3 abaixo, seja de um Usuário ou um terceiro, como
um potencial cliente.
Legislação Aplicável: Todos os Tratamentos de Dados Pessoais realizados pela Attend Ambiental
observam os termos da Lei nº 13.709/18 (“LGPD”).
Plataformas de Terceiros: Esclarecemos que o Site possui links para outro site e serviços online de
terceiros, quais sejam: nosso perfil no Vimeo (canal em que explicamos sobre nossos serviços), nosso canal
de denúncias Canal de Denúncias Attend Ambiental (helloethics.com) e a Foconet. A utilização de tais sites
e serviços está sujeita a termos de uso e política de privacidade de tais terceiros.

ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE NÃO TRATA DAS PRÁTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS REALIZADA POR TERCEIROS.

________________________________________
O portal Foconet é operado pela empresa FOCO DESIGN E SOFTWARE PARA SERVIÇOS LTDA.
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POR QUE TRATAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
Nós prezamos pela sua privacidade. Por isso, todos os Dados Pessoais sobre Você são Tratados como
confidenciais e somente as usaremos para os fins aqui descritos. A tabela abaixo indica quais as finalidades
do Tratamento de Dados Pessoais realizado por Nós.

CATEGORIA DE
DADO PESSOAL
Dados de
Navegação

FINALIDADE
Para que possamos cumprir com a legislação aplicável, Tratamos informações de registro
do servidor, quais sejam, endereço IP (internet protocol) do dispositivo, acesso a datas e
horários e tipo de navegador.

Dados de Contato

Para que Você possa entrar em contato conosco através da aba “Contato” do Site, para
fins de envio de currículo, sugestão, reclamação, orçamento, informação e outros,
inclusive para solicitar o exercício de seus direitos previstos no capítulo 6 desta Política,
poderemos Tratar os seguintes Dados Pessoais: nome, e-mail, telefone, bem como
eventuais Dados Pessoais que Você informar no teor da mensagem.

Dados de Contato
para marketing

Para enviar a Você mensagens sobre marketing sobre nossos serviços, Trataremos os
Dados Pessoais que Você enviar para nossa aba “Contato”. Você terá a opção de solicitar
o descadastramento do e-mail.

Dados do Foconet

Dados de
Candidatos a
Vagas

Dados do Canal de
Ética

Considerando que o Foconet possibilita que a Attend Ambiental e seu cliente realizem a
gestão do contrato celebrado com a Attend Ambiental, os seguintes Dados Pessoais
poderão ser Tratados:
(i)
Dados Pessoais do cliente/gerador de efluentes: (a) e-mail e senha para login
no sistema; (b) Dados Pessoais para emissão do documento de Remessa:
nome da pessoa solicitante da remessa de efluente; nome, telefone e
assinatura do responsável pela geração do efluente; e
(ii)
Dados Pessoais do transportador do efluente para emissão do documento de
Remessa: e-mail e senha para login no sistema; assinatura do responsável,
nome do motorista e número de Carteira de Habilitação de motoristas.
Para que Você possa participar de processos seletivos, Tratamos informações incluídas
no seu currículo, caso Você o envie para nós por meio do e-mail
recursoshumanos@attendambiental.com.br. Assim, sem prejuízo de outras informações
constantes em seu currículo, Tratamos seu nome, gênero, nacionalidade, data de
nascimento, indicação se tem filhos, e-mail, endereço, além de seu histórico acadêmico e
profissional.
Pedimos que não forneçam Dados Pessoais Sensíveis nos currículos, salvo se pela
característica da vaga publicada a informação for necessária (por exemplo, vaga
para PcD).
Para que você possa fornecer seu relato sobre preocupações ou eventos que no seu
entendimento violam os princípios da Attend Ambiental ou a legislação vigente e, assim, a
Attend Ambiental possa avaliar o relato e prosseguir com investigações, caso entenda
cabível. Você poderá realizar a denúncia sem ser identificado, porém, caso opte por se
identificar; neste caso, poderemos Tratar seu nome, telefone, gênero, cargo, documento
de identidade, bem como qualquer Dado Pessoal que Você insira em seu relato.

2 de 5

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS
A Attend Ambiental poderá fornecer seus Dados Pessoais a terceiros, nas hipóteses indicadas abaixo.
Note que somente compartilharemos suas informações se for estritamente necessário.

TERCEIROS COM QUEM PODEMOS
COMPARTILHAR DADOS PESSOAIS DO
USUÁRIO
Fornecedores e Parceiros

Autoridades

Terceiro

Outros

FINALIDADES
Poderemos compartilhar seus Dados Pessoais com terceiros
que auxiliem a Attend Ambiental a atingir as finalidades
indicadas no item 3 acima e para prestadores de serviços que
operam a infraestrutura técnica do Site.
Compartilharemos seus Dados Pessoais quando acreditarmos
que seja necessário para o cumprimento de uma obrigação
legal, nos termos da legislação aplicável (em especial, a Attend
Ambiental necessita informar Dados Pessoais constantes no
Foconet para autoridades, no contexto de cumprimento de
exigência do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão
de Resíduos Sólidos, conforme Portaria nº 280, de 29 de junho
de 2020 do Ministério do Meio Ambiente); ou para responder a
uma decisão judicial, como um mandado de busca, uma ordem
judicial ou uma intimação. Nesse contexto, poderemos
compartilhar seus dados se Você realizar uma denúncia em
nosso Canal de Ética – desde que Você se identifique.
Para viabilizar venda, parcial ou total, do negócio ou de nossos
ativos ou ações (inclusive em conexão com falência ou
processo semelhante), ou como parte de qualquer
reorganização ou reestruturação do negócio, fusão, cisão ou
incorporação, de modo que poderemos compartilhar parte de
seus Dados Pessoais com terceiros que façam parte dos
negócios, como contadores, auditores, consultores financeiros
e advogados.
Nessa hipótese, adotaremos as medidas necessárias para
garantir que seus Dados Pessoais continuem a ser protegidos,
conforme esta Política de Privacidade.
Poderemos compartilhar os seus Dados Pessoais se
acreditarmos ser necessário para: (i) segurança nacional, (ii)
cumprimento de lei, (iii) exercício regular de direitos em
processos, (iv) segurança de qualquer pessoa, e/ou (v) para
impedir a morte ou danos físicos iminentes.
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DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS
Em relação aos seus Dados Pessoais e Tratamentos realizados pela Attend Ambiental, Você tem os direitos
indicados na tabela abaixo.

DIREITOS

Acesso

A qualquer momento Você poderá requisitar cópia dos seus dados
armazenados em nossos sistemas. Você poderá solicitar uma cópia: (1) das
categorias e dos Dados Pessoais específicos que coletamos sobre Você; (2)
das categorias e das fontes específicas das quais os Dados Pessoais são
coletados; (3) da finalidade da coleta dos seus Dados Pessoais; e (4) das
categorias e dos terceiros específicos com quem compartilhamos os seus
Dados Pessoais.

Correção e Atualização

Solicitar a correção e atualização de seus Dados Pessoais. Se for o caso,
informaremos a correção e atualização aos terceiros com os quais os seus
Dados Pessoais tenham sido compartilhados.

Portabilidade

Solicitar transferência de seus Dados Pessoais da base de dados da Attend
Ambiental para terceiro.

Revogação de Consentimento

Restrição, Oposição ou
Exclusão

Solicitar Revisão de Decisões
Automatizadas

Reclamação à ANPD

Revogar consentimento concedido por Você. Caso a revogação de seu
consentimento implique em alguma consequência em relação à navegação no
Site e utilização de nossos serviços, Você será previamente informado sobre
essas possíveis consequências.
Solicitar o (i) bloqueio de seus dados, suspendendo temporariamente a sua
possibilidade de Tratarmos, (ii) opor ao Tratamento de seus Dados Pessoais,
caso suspeite que sejam Tratados em desconformidade com os termos desta
Política, (iii) bem como solicitar eliminação de seus dados, caso em que
apagaremos todos os seus dados sem possibilidade de reversão, salvo os
casos previstos em lei.
Poderemos manter seus Dados Pessoais se necessário para (i) para cumprir
a legislação aplicável; ou (ii) cumprimento de contrato ou para exercer nossos
direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Exceto nos casos
mencionados, excluiremos ou manteremos seus dados anonimizados
(utilizaremos a técnica disponível a época).
O Site atualmente não realiza decisões automatizadas com os Dados
Pessoais, porém, caso venha a realizar, Você terá o direito de solicitar a
revisão de decisões tomadas unicamente com base em Tratamento
automatizado de seus Dados Pessoais (por exemplo, cálculo de risco ou de
probabilidade, ou outro semelhante, realizado pelo Tratamento de Dados
Pessoais utilizando regras, cálculos, instruções, algoritmos, análises
estatísticas, inteligência artificial, aprendizado de máquina, ou outra técnica
computacional).
Você pode realizar reclamações para a ANPD sobre Tratamentos de Dados
Pessoais realizados pela Attend Ambiental. Você pode entrar em contato com
a ANPD nos meios indicados no site da autoridade: ANPD — Português
(Brasil) (www.gov.br)
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É necessária a comprovação de sua identidade e/ou de seu procurador para que possamos garantir o
exercício dos seus direitos. Esta é uma medida de segurança para garantir que os Dados Pessoais não
sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los.

A Attend Ambiental nomeou um Encarregado de Proteção de Dados que está disponível para atender
solicitações,
reclamações
ou
dúvidas,
as
quais
devem
ser
enviadas
para
privacidade@attendambiental.com.br . Responderemos a mensagem no menor tempo possível.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS
Podemos utilizar serviços de empresas renomadas com sede fora do Brasil para serviços de
armazenamento de dados, o que, por vezes, enseja que seus Dados Pessoais possam ser armazenados
no exterior. A Attend Ambiental exigirá de seus parceiros comerciais que adotem medidas legais para
proteger seus Dados Pessoais com ao menos nível de proteção similar aos previstos na legislação brasileira
e nesta Política de Privacidade.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A Attend Ambiental adota medidas técnicas e administrativas de segurança para proteger os Dados
Pessoais que Trata. Dentre as medidas de segurança que adotamos estão:
•
•
•
•
•

O acesso aos Dados Pessoais limitado a pessoas previamente autorizadas e submetidas a dever de
confidencialidade.
Realização de treinamentos aos colaboradores que possuem acesso a Dados Pessoais sobre
aspectos de proteção de dados.
Controle de aspectos de proteção de dados em contratos celebrados com terceiros que Tratem Dados
Pessoais.
Registro das operações de Tratamento de Dados Pessoais (inventário).
Sistemas de segurança da informação, como antivírus.

POR QUANTO TEMPO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS?
Manteremos os dados e informações somente até quando estas forem necessárias ou relevantes para as
finalidades descritas nesta Política de Privacidade, ou em caso de períodos pré-determinados por lei.
Para determinarmos o período de retenção adequado para os Dados Pessoais, consideramos a quantidade,
a natureza e a sensibilidade dos Dados Pessoais, o risco potencial de danos decorrentes do uso
não autorizado ou da divulgação de seus Dados Pessoais, a finalidade de Tratamento dos seus
Dados Pessoais e se podemos alcançar tais propósitos através de outros meios, observando os
requisitos legais aplicáveis.
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