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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
A sua privacidade é importante para nós. 

 
Versão: -01/2023 

 
 
A ABRH-RS tem o compromisso com a segurança dos seus dados pessoais, 

com a transparência no tratamento e com o respeito à privacidade e, por isso, 
buscamos as melhores práticas para manter disponibilidade, confidencialidade e 
integridade dos mesmos, tratando todas as informações pessoais, coletadas ou 
transferidas, de acordo com a Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
Com o intuito de regrar de forma transparente, quais dados pessoais serão 

obtidos e quais tratamentos serão realizados foi elaborada a presente Política que se 
aplica a todos os dados pessoais obtidos e tratamentos efetuados pela ABRH-RS. 
 

Ao aceitar os termos dessa Política de Privacidade, você está ciente de que a 
Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-RS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 87.135.919/0001-70 assumirá o papel de controladora dos 
seus dados pessoais nos contextos acima referidos, sendo assim a responsável por 
tomar decisões sobre o tratamento desses dados.  

 
A aceitação da presente Política de Privacidade é condição para a utilização 

dos serviços e produtos da ABRH-RS, bem como para o fornecimento de dados 
pessoais necessários para participação em eventos, cursos, treinamentos e demais 
finalidades mencionadas no presente documento.  

 
 
I – DEFINIÇÕES 
 
Para melhor compreensão da atual Política de Privacidade seguem algumas 

definições importantes: 
 

Anonimização Processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo, considerados os meios técnicos 
razoáveis e disponíveis no momento do tratamento 

Consentimento Autorização clara e objetiva que o titular dá para tratamento de seus dados 
pessoais com finalidade previamente estipulada. Após dar o 
consentimento, você pode revogá-lo a qualquer momento. A revogação 
não cancela os processamentos realizados previamente 

Dado pessoal qualquer informação relacionada a uma pessoa que a identifique ou que, 
usada em combinação com outras informações tratadas, identifique um 
indivíduo. Ainda, qualquer informação por meio da qual seja possível 
identificar uma pessoa ou entrar em contato com ela 

Dado pessoal sensível Categoria especial de dados pessoais referentes à origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou opção sexual, 
dados genéticos ou biométricos relativos à pessoa natural 

Finalidade o que queremos alcançar com o tratamento de dados pessoais 
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Titular dados qualquer pessoa física que tenha seus dados pessoais coletados, 
recebidos e/ou tratados pela ABRH-RS, como associados, clientes e 
estudantes, entre outros 

Tratamento de dados pessoais Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração 

Usuário  toda pessoa física que utiliza nosso site, aplicativo, Facebook, Instagram e 
outros 

 
 
II –  PARA QUAL FINALIDADE COLETAMOS OS DADOS PESSOAIS 
 
Em virtude da quantidade de tipos de relacionamento que a ABRH-RS 

mantém, faz-se necessária a segmentação por público para uma mais clara 
identificação e informação. 

 
Tipo de 

relacionamento Dados tratados Tratamentos Base legal de tratamento 
Sócio • Nome completo 

• CPF 
• E-mail 
• Telefone celular 
• Telefone fixo 
• Endereço 
• Data de nascimento 
• Sexo 
• Profissão 

• Emissão de boletos 
• Integração com plataforma de pagamentos 
para cobrança por cartão de crédito 
• Emissão de documentos fiscais 
• Envio de newsletter e promoções 
• Habilitação para voto 

• Consentimento 
• Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulatória 
• Legítimo interesse 

Cliente • Nome 
• CPF 
• Telefone celular 
• Telefone fixo 
• E-mail 
• Endereço 
• Cargo 
• Função 

• Emissão de boletos 
• Integração com plataforma de pagamentos 
para cobrança por cartão de crédito 
• Emissão de documentos fiscais 
• Envio de newsletter e promoções 
• Registro de consumo de produtos 
• Registro de participação em cursos e eventos 
• Emissão de certificados 
• Gestão de relacionamento 
• Confecção de contratos 
• Compartilhamento com plataformas para 
entrega de cursos e/ou eventos online 
• Emissão de certificados  
• Compartilhamento para contato de parceiros, 
investidores, patrocinadores 

• Consentimento 
• Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulatória 
• Execução de contrato 
• Legítimo interesse 

Estudante • Nome 
• CPF 
• RG 
• Data de nascimento 
• Fones 
• E-mail 
• Endereço 
• Sexo 
• Estado civil 
• Nacionalidade 
• Filiação 
• Escolaridade 
• Experiências 

• Identificação de oportunidades de estágio 
aderentes ao perfil do estudante 
• Inclusão em processos seletivos 
• Envio de oportunidades ao candidato 
• Envio de dados do candidato e/ou CV às 
empresas com vagas compatíveis 
• Elaboração de Laudo psicológico 
• Confecção de contratos de estágio, 
renovações, aditivos e rescisões 
• Registro de Relatório de atividades de estágio 
• Confecção de comprovante de estágio 
• Registro de contratos de estágio em 
plataforma de assinatura eletrônica 

• Consentimento 
• Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulatória 
• Execução de contrato 
• Legítimo interesse 
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anteriores 
• Conhecimentos 
• Foto 
• Vídeo de 
apresentação 
• CV 
• Redes sociais 
• Formação 
• Vivências anteriores 
• Conhecimentos 
• Condição de 
deficiência 
• Disponibilidade de 
horário 
• Pretensão de bolsa 
• Laudo psicológico 
• Dados bancários 

• Envio para instituições bancárias dos dados 
para pagamento de bolsa-auxílio quando 
pertinente 
• Envio de dados para a plataforma de Seguro 
de vida quando pertinente 
• Envio de newsletter e promoções 

Fornecedores • Nome 
• CPF 
• Fone 
• E-mail 
• Endereço 
• Banco 
• Agência 
• Conta bancária 

• Confecção de contratos 
• Envio para instituições bancárias dos dados 
para pagamento 

• Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulatória 
• Execução de contrato 
• Legítimo interesse 

Palestrantes, 
Instrutores e 
facilitadores 

• Nome 
• CPF 
• Fone 
• E-mail 
• Endereço 
• Redes sociais 
• Mini CV e/ou 
histórico profissional 
• Foto para divulgação 
• Banco 
• Agência 
• Conta bancária 

• Coleta de dados publicizados em sites e rede 
sociais 
• Avaliação de perfil por parte da diretoria e 
comitês temáticos 
• Confecção de contratos 
• Divulgações dos eventos e cursos 
• Compartilhamento com terceiros que atuem 
na organização dos eventos bem com na 
logística 
• Compartilhamento com assessoria de 
imprensa 
• Compartilhamento com plataformas para 
entrega de cursos e/ou eventos online 
• Envio para instituições bancárias dos dados 
para pagamento 
• Envio de newsletter e promoções 
• Emissão de certificados 

• Consentimento 
• Execução de contrato 
• Legítimo interesse 

 
 
 
III – COM QUEM COMPARTILHAMOS  OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
A ABRH-RS trabalha em parceria com diversas outras associações, 

empresas e pessoas físicas no Brasil e no mundo. Nesse sentido, poderá compartilhar 
as informações coletadas, independente do meio, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Com entidades e associações, empresas parceiras e fornecedores, como 

fornecedores de serviços de TI, ao oferecer serviços de plataforma digital, serviços de 
hospedagem, envio de e-mail, CRM, sistemas de pagamento, sistemas de assinatura 
eletrônica e/ou digital, plataformas de eventos online, manutenção e suporte a nossos 
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bancos de dados, bem como a nossos softwares e aplicativos que podem conter dados 
sobre o Titular. Esses serviços podem implicar acesso aos dados do Titular para a 
realização das tarefas necessárias no desenvolvimento dos serviços e somente serão 
efetuados em situações que visem melhoria dos processos, incremento de segurança 
ou demais atividades relativas à entrega dos produtos e serviços ofertados pela ABRH-
RS – Base legal: Legítimo interesse ou Consentimento, conforme o caso; 

 
b) Com autoridades, organizações governamentais ou outros terceiros, para a 

proteção dos interesses da ABRH-RS em qualquer tipo de conflito, incluindo ações 
judiciais e processos administrativos – Base legal: Exercício regular de direitos em 
processo judicial, administrativo ou arbitral; 

 
c) Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades 

administrativas que detenham competência legal para sua requisição – Base legal: 
Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

 
d) Com empresas que estiverem com vagas de estágios aberta e 

selecionando estudantes – Base legal: Consentimento pelo titular; 
 
e) Com instituições de ensino, no caso contratação de estagiários e/ou 

acompanhamento das atividades do estágio – Base legal: Cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória; 

 
f) Com parceiros, representantes do interior do estado do Rio Grande do Sul, 

que comercializam os produtos da ABRH-RS, e que se comprometam a utilizar as 
informações para os mesmos fins indicados nesta presente Política – Base legal: 
Legítimo interesse. 

 
g) Com parceiros, investidores, patrocinadores dos eventos para oferta de 

produtos e serviços – Base legal: Legitimo Interesse  
 
Adicionalmente, é possível que algumas dessas transferências indicadas 

ocorram para fora do Brasil. Nesse caso a ABRH-RS se compromete a fazê-lo somente 
para países que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao 
previsto na lei aplicável ou mediante a utilização de garantias e salvaguardas como 
cláusulas específicas, cláusulas padrão ou normas corporativas globais. 

 
 
IV – COMO MANTEMOS OS DADOS PESSOAIS SEGUROS 
 
A ABRH-RS se baseia em boas práticas do mercado para selecionar e aplicar 

ferramentas, práticas e procedimentos que visam garantir a segurança e disponibilidade 
dos dados pessoais dos quais é a controladora. 
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Em nossos processos armazenamos dados em Data Centers que utilizam as 

mais modernas ferramentas de proteção, como Firewall UTM, acesso via VPN, 
atualizações agendadas, antivírus, replicação, monitoramento 24/7 e backup; o tráfego 
é protegido por certificados SSL e protocolo HTTPS, para evitar perdas e roubos, bem 
como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados; aqueles que 
entram em contato com dados pessoais devem se comprometer a manter sigilo 
absoluto, e a quebra do sigilo acarretará responsabilização civil e demais penalizações 
a nos moldes da legislação brasileira; manutenção do inventário indicando momento, 
duração, identidade do responsável pelo acesso e o dado ou arquivo objeto, com base 
nos registros de conexão e de acesso a aplicações. 

 
Além dos esforços técnicos, a ABRH-RS também adota medidas institucionais 

visando à proteção de dados pessoais, de modo que mantém programa de governança 
em privacidade aplicado às suas atividades e estrutura de governança, constantemente 
atualizados. 

 
Embora a ABRH-RS adote os melhores esforços no sentido de preservar a 

privacidade e proteger os dados dos Titulares, nenhuma transmissão de informações é 
totalmente segura, de modo que a ABRH-RS não pode garantir integralmente que todas 
as informações que recebe ou envia não sejam alvo de acessos não autorizados 
perpetrados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma 
indevida.  

 
Por esse motivo, a ABRH-RS incentiva os Titulares a tomar as medidas 

apropriadas para se proteger, como, por exemplo, mantendo confidenciais todos os 
nomes de Titular e senhas, sendo certo que tais informações são pessoais, 
intransferíveis, e de exclusiva responsabilidade dos Titulares.  

 
Caso você identifique ou tome conhecimento de algo que comprometa a 

segurança dos seus dados, informar-nos imediatamente através do e-mail 
dpo@abrhrs.org.br. 

 
 
V –DIREITOS E DEVERES DOS TITULARES DE DADOS  
 
Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais, a ABRH-RS respeita e garante ao Titular a possibilidade 
de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:  

 
 
a) confirmação da existência de tratamento;  
b) acesso aos dados; 
c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade; 

mailto:dpo@abrhrs.org.br
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e) portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

mediante requisição expressa pelo Titular; 
f) eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular; 
g) obtenção de informações sobre as organizações públicas ou privadas com   

as quais a ABRH-RS compartilhou seus dados; 
h) informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, 

bem como de ser informado sobre as consequências, em caso de 
negativa; 

i) revogação do consentimento; 
j) revisão de decisões automatizadas. 
 
 

Os titulares de dados pessoais possuem os seguintes deveres: 
 
• Zelar pela veracidade dos dados informados mantendo-os devidamente 

atualizados; 
• Não compartilhar senha e login de acesso que é informação pessoal e 

intransferível, não podendo alegar uso indevido após compartilhamento. 
 
 
VI – TEMPO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 
 
Manteremos seus dados pessoais somente pelo tempo que for necessário 

para cumprir com as finalidades para as quais foram tratados, inclusive para fins de 
cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas ou 
requisição de autoridades competentes. 

 
 
VII –  FALE COM A ABRH 
 
A ABRH-RS realiza todos os esforços para assegurar que as informações 

pessoais fornecidas por você sejam usadas em conformidade com esta Política de 
Privacidade. 

 
Se você tiver alguma dúvida sobre o cumprimento desta Política de 

Privacidade ou  desejar exercer seus direitos, basta enviar  sua solicitação para o e-
mail dpo@abrhrs.org.br.  

 
Encarregada de Dados: Rosane Correa 
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VIII –  ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Sempre que necessário, a presente Política de Privacidade poderá sofrer 

alterações sem a necessidade de aviso prévio e serão publicadas em nossos 
Sites, Aplicativos e Sistemas. 

 
IX – LEGISLAÇÃO E FORO 
 
Esta Política é regida, interpretada e executada de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, especialmente a Lei n º 13.709/2018, 
independentemente das leis de outros estados ou países, sendo competente o foro de 
sede da ABRH-RS para dirimir qualquer dúvida decorrente deste documento. 

 
 
 
 

 
ABRH-RS 

Associação Brasileira de Recursos Humanos 


