POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1

Quem é responsável pelo tratamento dos dados pessoais das partes
interessadas?
ENGECORPS ENGENHARIA S.A., CNPJ 62.025.440/0001-50, com sede na cidade de
Barueri, bairro Alphaville Industrial, estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 125,
conjunto 1202, CEP 06455-020, website www.engecorps.com.br. Para contatos, vide
item 10 dessa Política.
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Quais são as partes interessadas?
Partes interessadas, no âmbito da aplicação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – Lei 13.709/2018 – são as pessoas físicas abaixo elencadas:
usuários em geral do nosso website,
 usuários que se cadastram no nosso website e
 pessoas naturais componentes dos quadros de clientes, fornecedores e parceiros em
consórcio que mantém ou mantiveram relações comerciais com a ENGECORPS.
Nota: Para os colaboradores da ENGECORPS, existe a Política Interna de Privacidade de
Dados, disponibilizada na área restrita em nosso website, com acesso individualizado e
exclusivo via login e senha.
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Quais são os dados pessoais coletados das partes interessadas?
Os dados coletados variam com o perfil da parte interessada e podem incluir: endereço
IP, e-mail, nome, profissão, documentos – RG, CPF, CNH, CREA etc - , endereço,
formação e experiência profissional, domicílio profissional e residencial, telefones
comerciais e privados.
A ENGECORPS não trata dados pessoais sensíveis; definem-se dados pessoais sensíveis
como aqueles que revelam a origem étnica ou racial, opiniões políticas, convicções
religiosas ou filosóficas, ou filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos
destinados a identificar exclusivamente uma pessoa natural, dados relacionados à saúde
ou dados relacionados à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa natural.
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Como e quando coletamos os dados pessoais das partes interessadas?
dos usuários em geral, quando acessam nosso website, coletamos endereços IP,
mediante o uso de cookies – a descrição dos cookies utilizados consta dessa Política
em item abaixo.
 dos usuários cadastrados, quando efetuam cadastro no website, coletamos os dados
por eles fornecidos – e-mail e dados constantes de Curriculum Vitae encaminhados
para a ENGECORPS.
 das pessoas naturais integrantes dos quadros dos clientes, fornecedores e parceiros
em consórcio, coletamos os seus dados na ocasião da lavratura do contrato e nos
documentos conexos com eles estabelecidos.
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Por que tratamos os dados pessoais das partes interessadas?
A ENGECORPS ENGENHARIA S.A. trata os dados pessoais das partes interessadas:
para gerir estatísticas de acesso ao seu website pelos usuários em geral de nosso
website,
 para manter contatos com os usuários cadastrados,
 para realizar a gestão plena e legal das relações empresariais, via contratos e
documentos conexos, mantidos com nossos clientes, fornecedores e parceiros em
consórcio e para enviar informações comerciais sobre nossos produtos e serviços.
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Quanto tempo manteremos os dados pessoais das partes interessadas?
O período de conservação dos dados pessoais pode variar dependendo da finalidade do
tratamento, do tipo do dado coletado e dos prazos legais para arquivamento.
Para os usuários em geral e para os usuários cadastrados em nosso website, a
ENGECORPS armazenará os dados pessoais por até 6 (seis) meses.
Para as pessoas naturais componentes dos quadros dos clientes, fornecedores e parceiros
em consórcio, a ENGECORPS armazenará os dados pessoais por um período mínimo
de 3 (três) anos ou durante o prazo do contrato entre as empresas, adotando-se o maior
dentre eles. Independentemente disso, deveremos atender às obrigações estatutárias,
legais, fiscais, previdenciárias e regulatórias, o que poderá implicar a necessidade de
armazenamento por períodos superiores ao mínimo acima definido.
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Qual é a base legal para o tratamento dos dados pessoais das partes
interessadas?
A base legal para o tratamento dos dados pessoais das partes interessadas advém do
consentimento e na execução contratual.
os usuários em geral e os usuários cadastrados, ao acessarem e/ou se cadastrarem no
site www.engecorps.com.br, assumem conhecer e autorizar a ENGECORPS a tratar
seus dados pessoais.
 as pessoas naturais componentes dos quadros dos clientes, fornecedores e parceiros
em contrato, em função do contrato estabelecido com a ENGECORPS, consentem o
tratamento de seus dados pessoais pela ENGECORPS.
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Com quais destinatários os dados pessoais das partes interessadas serão
compartilhados?
Nenhum dado será transferido para terceiros, exceto para cumprimento de obrigação
legal e execução contratual.
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Haverá transferências de dados pessoais internacionalmente?
Não transferimos dados pessoais internacionalmente. Na hipótese de eventual
transferência internacional para o cumprimento de contrato a pedido de nossa
controladora, Tecnica y Proyetos - TYPSA, prevalecerá o atendimento estrito das
exigências da LGPD.
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Acesso das partes interessadas aos seus dados pessoais

11

Que procedimentos usamos contra violações de dados?

12

Política de cookies. O que são cookies, quais utilizamos e para o quê eles servem?

Nos termos da LGPD, as partes interessadas têm amplos direitos sobre seus dados
pessoais e podem conhecê-los, contatando o DPO – Data Protection Officer da
ENGECORPS pelo e-mail integridade@engecorps.com.br.

Usamos criptografia SSL em todas as nossas páginas e painéis de administração e
gerenciamento; todos os nossos servidores estão localizados em nossas instalações e na
nuvem. Nossos servidores e sistemas têm as medidas de segurança apropriadas, como
sistemas antivírus, anti-malware, sistemas de firewall redundantes contra ataques de
força, realizamos backups diários de todos os sistemas e dados, bem como servidores e
sistemas de suporte.

Um cookie é um arquivo que faz download para o seu computador quando você acessa
certas páginas da Web. Os cookies permitem que um site, entre outras coisas, armazene
e recupere informações sobre os hábitos de navegação de um usuário ou seus
equipamentos e, dependendo das informações que contêm e da forma como usam seus
equipamentos, eles podem ser usados para reconhecer o usuário. ENGECORPS utiliza os
seguintes cookies:








Cookies essenciais
Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança,
verificação de identidade e gestão de rede. Esses cookies não podem ser
desativados.
Ativar cookies de marketing
Esses cookies são usados para rastrear a eficácia da publicidade, fornecer um
serviço mais relevante e anúncios melhores para atender aos seus interesses.
Ativar cookies funcionais
Esses cookies coletam dados para lembrar as escolhas que os usuários fazem e
para melhorar e proporcionar uma experiência mais personalizada.
Ativar cookies analíticos
Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site,
descobrir erros e fornecer uma melhor análise geral.

Barueri (SP), setembro de 2022.
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