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Política Proteção de Dados 

 
Nós da Finepack Indústria Técnica Embalagens Ltda, desenvolvemos esta Política 
de Proteção de Dados pensando na segurança de dados coletados pela nossa empresa,  
de todos os indivíduos, incluindo, mas não restringindo aos atuais, futuros ou 
potenciais candidatos a emprego, funcionários, clientes, consumidores, crianças, 
fornecedores, contratados/subcontratados ou quaisquer terceiros, com “Dados 
Pessoais” definidos como quaisquer dados que se relacionem com um indivíduo 
identificado ou identificável. 
 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709):  
 
Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
 
 

1. Informações sobre a organização responsável pelo tratamento:  
 

A Finepack coleta e utiliza alguns dados pessoais que pertencem àqueles que utilizam 
nossos canais de comunicação. Nos posicionamos como controladores desses dados e 
agimos de acordo com a Lei Federal n.13709(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 
 
Cuidamos da proteção de seus dados pessoais, e por isso, disponibilizamos está 
política de privacidade, que contém informações importantes sobre:  
 

 Quais os dados coletamos e respectivas finalidades; 
 Vossos direitos em relação aos seus dados pessoais;  
 Como entrar em contato conosco. 

 
2. Dados pessoais e respectivas finalidades do tratamento: 
 

Nós coletamos dados pessoais que o indivíduo oferece expressamente ao utilizar os 
canais de comunicação destinada ao processo seletivo.  
 
Esses dados são coletados com a finalidade de selecionar candidatos para 
recrutamento.   
 
A coleta dos dados ocorre no momento da candidatura do indivíduo e quando 
contratado pela organização. 
 

3. Base jurídica do tratamento:  
 
A base legal para o tratamento de dados pessoais nada mais é um fundamento Jurídico, 

previsto em lei, que o justifica. Cada operação de tratamento de dados pessoais precisa 

ter uma base legal e ela corresponde: 
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 Aos dados pessoais não sensíveis 
 

A Finepack trata os dados pessoais não sensíveis de todos indivíduos mediante o 

consentimento do titular dos dados, a fim de cumprir obrigações legais ou regulatórias 

do controlador.  

 

 Aos dados pessoais sensíveis  
 

A Finepack trata os dados pessoais sensíveis de todos indivíduos mediante o 

consentimento do titular dos dados, a fim de cumprir obrigações legais ou regulatórias 

do controlador.  

 

 Consentimento  
 
Determinadas operações de tratamento de dados pessoais realizadas em nossos canais 
de comunicação dependerão da prévia concordância do usuário, que deverá 
manifesta-la de forma livre, informada e inequívoca.  
 
O indivíduo poderá revogar seu consentimento a qualquer momento, sendo que, não 
havendo hipóteses legal que permita ou demande o armazenamento dos dados, as 
informações mediante a consentimento serão excluídas.  
 
O indivíduo também poderá não concordar com alguma operação de tratamento de 
dados pessoais baseada no consentimento. Nestes casos, porém, é possível que não 
possa utilizar alguma funcionalidade das redes de comunicação que depende daquela 
operação. As consequências da falta de consentimento para uma atividade especifica 
são informadas previamente ao tratamento.  
 

 Cumprimento de obrigações legais ou regulatória  
 

Algumas operações de tratamento de dados pessoais, sobre tudo o armazenamento de 

dados, serão realizadas para que possamos cumprir obrigações previstas em lei ou em 

outras disposições normativas aplicáveis as nossas atividades.  

 
4. Prazo de retenção dos dados pessoais:  

 
Os dados pessoais coletados são armazenados e utilizados por período de tempo que 
corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas neste documento e 
que considere os direitos de seus titulares, os direitos da Finepack e as disposições 
legais ou regulatórias aplicáveis.  
 
Quando expirados os períodos de armazenamento dos dados, deles são removidos de 
nossas bases de controle ou anonimizados. Serão salvos quando houver a 
possibilidade ou necessidade de armazenamento em virtude de disposição legal e 
regulatória.  
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5. Dados sensíveis:  
 
Os canais de comunicação poderá coletar dados sensíveis, como: Origem racial ou 
étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, afiliação a sindicado, afiliação a 
organização de caráter religioso, afiliação a organização de caráter filosófico, afiliação 
a organização de caráter político, dados genéticos, dados biométricos, à saúde do 
usuário, orientação sexual.  
 
Ressaltamos que coletaremos e utilizaremos os dados pessoais sensíveis somente com 
o consentimento especifico e destacado de seus titulares, exceto, se for o caso, nas 
hipóteses em que a Lei Federal n.13709 permite o tratamento deste tipo de dados com 
fundamento em outras bases legais distintas do consentimento.  
 
Portanto o tratamento de dados pessoais sensíveis somente correrá para atender a 
finalidades especificas expressas nesta política ou devidamente informada aos 
indivíduos por outros meios.  
 
 

6. Direitos de todos os indivíduos:  
 

Os usuários das redes de comunicação possuem os seguintes direitos, conferidos pela 

proteção de dados pessoais: 

 

 Confirmação da existência de tratamento; 
 Acesso aos dados; 
 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto na lei; 
 Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa, de acordo com regulamentação da autoridade nacional, 
observados os segredos comercial e industrial; 

 Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto 
nos casos previstos em lei; 

 Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou o uso compartilhado de dados;  

 Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento sobre as 
consequências da negativa;  

 Revogação do consentimento;  
 

Sendo importante destacar que, nos termos da Lei Federal n.13709, não existe um 

direito de eliminação de dados tratados com fundamento em bases legais distintas do 

consentimento, a menos que os dados sejam desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com o previsto na lei.  

 

O titular pode exercer seus direitos, porém para garantir que o indivíduo que pretende 

exercer seus direitos é, de fato, o titular dos dados pessoais objeto da requisição, 

podemos solicitar documentos ou outras informações que possam auxiliar em sua 

correta identificação, a fim de resguardar nossos direitos e os direitos de terceiros. Isto 
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somente será feito, porém, se for absolutamente necessário, o requerente receberá 

todas as informações relacionadas.   

 

7. Compartilhamento de dado com terceiros:  
 

Não compartilhamos os dados pessoais com terceiros, apenas em casos de exigências 

legais, regulatórias ou determinações jurídicas. A fim de cumprir alguma ordem 

expedida por autoridade pública.  

 
8. Como entrar em contato conosco:  

 
 Para esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre esta politica de privacidade ou sobre os 

dados pessoais que tratamos, entre em contato com  nossa responsavel por Gente & 

Gestão, por algum dos canais abaixo: 

 

Email: taliane@finepack.com.br  

Telefone: (11) 4496-8800 

 

mailto:taliane@finepack.com.br

