
DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 

 

 

Esta Declaração de Privacidade é aplicável a clientes, fornecedores, parceiros de negócios da 

Purem Automotive Technology Sorocaba Ltda. e, em geral, qualquer outra pessoa natural ou 

jurídica que se relacione conosco. Nesta declaração, informamos-lhe sobre como lidamos com 

seus dados pessoais e/ou dados de pessoas naturais ligadas a você (empregados, 

administradores, procuradores, representantes, etc.) e sobre os direitos dos respectivos 

titulares de dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

 

I. Nome e contato do responsável pelo tratamento dos dados (controlador) 

 

Purem Automotive Technology Sorocaba Ltda. 

Rua Aureliano César do Nascimento, 355 

CEP 18087-115 

Sorocaba, Estado de São Paulo 

Telefone: +55 15 3031-8514 

 

II. Nome e contato do Encarregado nomeado pelo controlador 

 

Rafael Augusto Hingst Poli 

rafael.poli@purem.com 

Rua Aureliano César do Nascimento, 355 

CEP 18087-115 

Sorocaba, Estado de São Paulo 

Telefone: +55 15 3031 8500 

 

III. Dados que tratamos 

 

Ao longo de nossa relação comercial, coletamos, processamos e tratamos diversos de seus 

dados pessoais, bem como dados pessoais de pessoas ligadas a você, dentro dos limites legais. 

Tais operações poderão envolver dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis, que são 

assim definidos pela LGPD: 

 

1. Dados pessoais  

A LGPD designa como dados pessoais todas as informações relacionadas a uma pessoa física 

identificada ou que possa ser identificada (identificável). São exemplos destes dados: seu nome, 

data de nascimento, e-mail, endereço, nacionalidade, estado civil, número de telefone, 

qualificação profissional, dados bancários, Cadastro de Pessoa Física (CPF), número de 

identidade (RG), entre outros.  

 

2. Dados pessoais sensíveis 

Em algumas hipóteses, quando houver fundamento legal, podemos tratar dados pessoais 

sensíveis, entendidos como aqueles dados 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. 
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IV. Base Legal de tratamento conforme a LGPD 

 

Nós tratamos seus dados pessoais com base nos seguintes fundamentos: 

 

a) Com base no seu consentimento (Art. 7º, I, LGPD) 

Nos casos em que seu consentimento é necessário, o tratamento de dados pessoais terá por 

base tal consentimento. Nestes casos, você poderá revogar o consentimento concedido 

anteriormente.  

 

Esta base de tratamento poderá ser utilizada, por exemplo, para algumas situações que 

envolvam a transferência internacional de seus dados. 

 

b) Para cumprir obrigações legais ou regulatórias (Art. 7º, II, LGPD) 

Em nossas atividades, diversas obrigações legais e regulatórias devem ser cumpridas e, em 

alguns casos, seus dados pessoais deverão ser tratados e/ou compartilhados com terceiros.  

 

c) Para cumprir obrigações contratuais (Art. 7º, V, LGPD) 

No contexto de uma relação comercial, dados pessoais poderão ser tratados para firmar, 

executar e rescindir contratos, e para executar atividades pré-contratuais para a preparação de 

ofertas, contratos e outras atividades para a conclusão de tais contratos. 

 

d) Para o exercício regular de direitos (Art. 7º, VI, LGPD) 

Podemos tratar seus dados pessoais para o exercício regular de nossos direitos em processos 

judiciais, administrativos ou arbitrais. 

 

e) Para a proteção da vida ou da incolumidade física (Art. 7º, VII, LGPD) 

Quando necessário à proteção da sua vida ou incolumidade física, ou de terceiros, trataremos 

dados pessoais na medida do razoável. Esta base de tratamento se aplica, por exemplo, ao 

tratamento de dados de pessoas de contato para emergências, ao compartilhamento de seus 

dados com terceiros em caso de necessidade de atendimentos médicos, entre outros. 

 

f) Para atender a legítimos interesses (Art. 7º, IX; art. 10 LGPD) 

Na medida do necessário, nós tratamos seus dados pessoais para proteger os legítimos 

interesses perseguidos por nós, por terceiros, ou para proteção do exercício de seus direitos ou 

prestação de serviços que o beneficiem. São exemplos de operações de tratamento baseadas 

em legítimo interesse: 

 

- identificação de pessoas de contato de uma empresa parceira de negócios; 

- cartões de visita; 

- cadastro de fornecedores; 

- assinatura de contratos com parceiros de negócios que sejam pessoas naturais titulares de 

dados pessoais ou que sejam representados por pessoas naturais titulares de dados pessoais;  

- trocas de e-mails com terceiros que sejam pessoas naturais titulares de dados pessoais ou que 

sejam representados por pessoas naturais titulares de dados pessoais; 

- controles de acesso em nossas instalações; 

- identificação de pessoas de contato de uma empresa parceira de negócios; 

- atividades de marketing; 

- consulta de contratos e estatutos sociais de empresas, bem como atos constitutivos de EIRELI; 



- confirmações de vínculo empregatício de pessoas naturais com empresas prestadoras de 

serviços. 

 

g) Para a proteção do crédito (Art. 7º, X, LGPD) 

No contexto de um contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a um eventual 

contrato podemos tratar dados pessoais para análise de risco de crédito.  

 

V. Compartilhamento de dados pessoais com terceiros 

 

Em certos casos, necessitamos compartilhar dados pessoais com terceiros, sejam eles entes 

privados ou públicos.  

 

No caso de necessidade de cumprimento de obrigações legais e regulatórias, seus dados 

pessoais poderão ser compartilhados com órgãos e entes públicos em geral. 

 

Terceiros também poderão eventualmente receber dados pessoais para nos auxiliar no 

cumprimento de obrigações contratuais e legais, bem como para execução de contratos que 

podem envolver seus dados pessoais. Como exemplo desses casos, podemos citar: 

 

- nossos clientes e contratados, no âmbito da assinatura, execução e rescisão de contratos 

diversos; 

- instituições financeiras; 

- advogados e outros consultores; 

- órgão públicos diversos. 

 

Também podem ser destinatários de dados pessoais as entidades às quais você deu seu 

consentimento para a transferência de dados. 

 

No âmbito de relações privadas, tais terceiros serão informados de seus deveres de proteção 

dos dados pessoais a eles compartilhados, de acordo com nossas instruções e com a Lei Geral 

de Proteção de Dados. 

 

Todos os agentes de tratamento que atuarem com seus dados pessoais deverão observar os 

termos da LGPD e, em caso de falhas, poderão ser responsabilizados. 

 

Caso tenhamos que compartilhar dados pessoais com você, você se compromete a cumprir as 

determinações da LGPD e os termos deste documento, garantindo a adoção de políticas, 

procedimentos e mecanismos de proteção e tratamento de dados pessoais em conformidade 

com a legislação e as melhores práticas exigidas, responsabilizando-se por vazamentos e/ou 

tratamentos inadequados de dados pessoais nos termos da legislação. Você somente estará 

autorizado a realizar uma nova transferência desses dados nos limites da legislação ou caso 

expressamente tenhamos concedido uma autorização nesse sentido. 

 

VI. Transferência de dados a outros países 

 

Poderá haver a transferência internacional de dados pessoais para outras empresas de nosso 

grupo ou clientes localizados em outros países, considerando que somos uma empresa 

multinacional. Tomaremos todas as medidas para garantir a segurança e legalidade dessa 

transferência.  

 



Em casos específicos, podemos solicitar seu consentimento para determinadas transferências 

internacionais, sempre que a legislação assim exigir. 

 

VII. Duração do tratamento de dados 

 

Tratamos os dados pessoais apenas pelo tempo necessário para atingir o objetivo do tratamento 

e/ou pelo tempo que for necessário para o cumprimento de nossas obrigações legais e 

contratuais. Caso os dados não sejam mais necessários para o cumprimento de nossas 

obrigações, eles serão regularmente excluídos, a menos que seu posterior tratamento (por um 

período limitado) seja necessário, por exemplo, para os fins de: 

 

- cumprimento de obrigações de armazenamento por determinações legais ou regulatórias; 

- preservação de provas no âmbito de prazos prescricionais. 

 

VIII. Seus direitos 

 

Como titular dos dados pessoais, você poderá exercer seus direitos previstos na LGPD. Em 

particular, você tem os seguintes direitos: 

 

- confirmação da existência de tratamento (art. 18, I, LGPD);  

- acesso aos dados (art. 18, II, LGPD); 

- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados (art. 18, III, LGPD);  

- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade (art. 18, IV, LGPD); 

- portabilidade (art. 18, V, LGPD); 

- eliminação de dados tratados com base no consentimento do titular (art. 18, VI, LGPD);  

- informação das entidades com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados 

(art. 18, VII, LGPD); 

- informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e consequências da negativa 

(art. 18, VIII, LGPD); 

- revogação de seu consentimento (art. 18, IX, LGPD); 

- petição à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (art. 18, § 1º, LGPD); 

- oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de 

consentimento, em caso de descumprimento da LGPD (art. 18, § 2º, LGPD). 

 

Você tem o direito de se opor ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito que seja 

baseado em hipóteses que dispensem seu consentimento, caso entenda que tal tratamento 

esteja em desconformidade com os termos da LGPD. Caso você apresente uma oposição, iremos 

analisar tal oposição e lhe informar acerca de nossas conclusões. 

 

Ademais, você tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base 

em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. 

 

Os direitos mencionados acima serão exercidos mediante requerimento do titular dos dados 

pessoais em questão, ou de representante legal do titular legalmente, a nós, ao Encarregado 

nomeado no item 2 ou a qualquer outro agente de tratamento identificado. 

 

 

 

 



IX. Direito de revogação de seu consentimento 

 

Caso você tenha fornecido seu consentimento para o tratamento de seus dados pessoais, nós 

trataremos os dados na medida do seu consentimento e para o propósito especificado. Este 

pode ser o caso, por exemplo, da gravação e uso de fotos ou vídeos seus, seja para fins internos 

ou para fins de publicidade, mas também para outras hipóteses de tratamento.  

 

Você pode revogar seu consentimento para o tratamento de dados pessoais feito com base nele 

a qualquer momento. A revogação do consentimento não afeta a legalidade do tratamento 

baseado no consentimento que tenha sido realizado até a data da revogação.  

 

X. Obrigação de fornecer dados 

 

No âmbito da nossa relação comercial, pode ser necessário que você forneça determinados 

dados para nós. Caso você se recuse, nós estaremos impedidos de realizar o tratamento e o 

objeto do tratamento não será concretizado. Isso poderá, por exemplo, afetar a execução de 

serviços, assinatura de contratos e acesso às nossas dependências. 

 

XI. Responsabilidade 

 

Nós nos comprometemos a manter esta Declaração de Privacidade atualizada, observando suas 

disposições e zelando por seu cumprimento, bem como a buscar condições técnicas e 

organizativas aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados. 

 

Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação ao 

tratamento de dados realizado por nós, comprometemo-nos a segui-las.  

 

 

Sorocaba, 09.09.2021 


