POLÍTICA DE PRIVACIDADE ORPLAC

Dados pessoais
Trata-se de qualquer informação relacionada à pessoa natural
identiﬁcável ou que possa identiﬁcá-la.

Tratamento
É qualquer coleta, produção, recepção, classiﬁcação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modiﬁcação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos dados
pessoais.

Consentimento
Manifestação livre, informada e inequívoca, com ﬁnalidade especíﬁca
para o tratamento de dados.

Bloqueio
Suspensão temporária de qualquer tratamento de dados.

Anonimização
Adoção de técnicas para a perda da possibilidade de associação, direta ou
indireta, a um indivíduo.

Titular
É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais;

Agentes de tratamento
Controlador
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Operador
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, conﬁra o

Encarregado de dados (DPO)
Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.

• Conﬁrmar a existência de tratamento;

OS DIREITOS DOS
TITULARES DE DADOS

• Acessar os dados;
• Corrigir os dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

• Anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a LGPD;
• Portabilizar os dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados os segredos comercial e
industrial;
• Eliminar os dados pessoais tratados com o consentimento do titular, observadas as exceções
(art. 16, LGPD);
• Receber informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou
uso compartilhado de dados;
• Receber informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; e
• Revogar o consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD

Qual a ﬁnalidade
da coleta?

Quais dados a
ORPLAC coleta?
Dados cadastrais do
cliente pessoa física

Os dados a serem coletados serão
tratados estritamente com
a ﬁnalidade de produção de
placas para veículos e
produtos personalizados em
comunicação visual.

Nome completo;
CPF, endereço, contato
telefônico, e-mail.

Dados cadastrais do
cliente pessoa jurídica
Razão social, CNPJ, endereço,
contato telefônico, e-mail.

Qual a ﬁnalidade
da coleta?
Os dados são coletados
com a solicitação do cliente
para emissão da nota ﬁscal
com efeito de
faturamento de
cobrança.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Poderá ocorrer para ﬁns
de funcionamento

Transferência
Interna

correto dos processo da
empresa.

A ORPLAC realiza

Transferência
Externa

transferência externa às
pessoas jurídicas,
empresa de
contabilidade , órgãos
públicos (DETRAN) e
sistemas operacionais

MÉTODOS DE SEGURANÇA
ADOTADOS

de gestão.

1. Acesso aos sistemas com login e senha
2. Controle de monitoramento da área de Segurança da Informação
3. Políticas de acesso, segurança e proteção de dados pessoais
4. Colaboradores treinados.

Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer
momento, sem prévio aviso.
Para a solicitação de quaisquer direitos, você poderá entrar em
contato com o DPO da ORPLAC através do e-mail
dpo@orplac.com.br .

