
     A RENAPSI respeita a privacidade de seus clientes e colaboradores internos e

externos, bem como de seus fornecedores e parceiros de negócios por isso, qualquer

informação que você nos forneça será tratada com o mais alto nível de cuidado e

segurança, sendo utilizada apenas de acordo com os limites estabelecidos nos

respectivos documentos confeccionados pela RENAPSI para atendimento à LGPD.

     Com a entrada em vigência da LGPD, a RENAPSI, ao proceder sua adequação,

identificou que pode necessitar coletar dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a

fim de identificação e viabilização do contato e dos contratos firmados entre nós.

   A coleta dos dados pessoais inseridos ou encaminhados ativamente pelo terceiro ao

estabelecer contato com a RENAPSI somente serão utilizados para as finalidades

específicas relacionadas ao alcance das finalidades declaradas pelas partes e a

autorização previamente concedida quando houver a exigência legal de coleta deste

consentimento.

    A RENAPSI, em alguns casos, também pode tratar dados pessoais quando

necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou exercício regular

de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, bem como, também

poderá tratar dados pessoais com base em seu interesse legítimo, sempre no limite

de sua expectativa, e nunca em prejuízo de interesses, direitos e liberdades

fundamentais dos terceiros.

   O acesso às informações coletadas é restrito aos colaboradores e pessoas

autorizadas pela RENAPSI e aqueles que se utilizarem indevidamente dessas

informações, em violação as Políticas de Privacidade e Segurança da Informação,

estarão sujeitos a sanções administrativas, disciplinares e legais cabíveis.

     Embora a RENAPSI adote os melhores esforços no sentido de preservar a

privacidade e proteger os dados pessoais de terceiros, nenhuma transmissão de

informações é totalmente segura, de modo que a RENAPSI não pode garantir

integralmente que todas as informações que recebe e/ou envia não sejam alvo de

acessos não autorizados, mas, de qualquer forma, na remota hipótese de incidência

de episódios desta natureza, a RENAPSI garante o pleno esforço para remediar as

consequências do evento danoso.
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Parte dos direitos acima expostos poderão ser exercidos diretamente pelo

terceiro/titular, mediante o envio de requisição para nosso Encarregado de

Proteção de Dados, cujo contato é                                        .

Eventual solicitação de exclusão de informações essenciais para a gestão de seu

contrato junto a RENAPSI implicará no término de sua relação contratual, com o

consequente cancelamento dos serviços então prestados.

O presente comunicado representa um resumo acerca da adequação que a

RENAPSI vem provendo internamente e não dispensa a leitura da Política de

privacidade de dados da instituição.

I) Confirmação da existência de tratamento;

II) Acesso aos dados;

III) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a lei;

V) Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa pelo terceiro/ titular;

VI) Eliminação dos dados tratados com consentimento do terceiro/titular;

VII) Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais
a RENAPSI compartilhou os seus dados;

VIII) Informação sobre a possibilidade de o terceiro/titular não fornecer o
consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências em caso de
negativa;

IX) Revogação do consentimento.

   Os dados pessoais tratados pela RENAPSI serão eliminados quando deixarem

de ser úteis para os fins para os quais foram coletados, ou quando o terceiro

solicitar a sua eliminação, exceto se a manutenção do dado for expressamente

autorizada por lei ou regulação aplicável, ou estiverem dentro do legítimo

interesse da RENAPSI.

   A RENAPSI respeita e garante ao terceiro a possibilidade de apresentar

solicitações baseadas nos seguintes direitos do titular:

dpo@renapsi.org.br


