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 Política de Privacidade 

A política de privacidade e gestão de dados da Termomecanica São Paulo S.A. 

estabelece as diretrizes para com a proteção de dados pessoais, além de informar 

como e porque os dados de seus empregados, parceiros, clientes, fornecedores e 

demais terceiros envolvidos serão tratados e protegidos nos termos da legislação 

vigente (Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados) 

 Diretrizes Gerais 

Estabelecer diretrizes e justificativas para com todas as operações realizadas com 

dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 

da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Com base nos princípios legais da proteção de dados, a presente política de 

proteção de dados tem o seguinte escopo: 

• Informar o titular dos dados do porquê da coleta de seus dados;

• Informar como os dados do titular são tratados e se são ou não compartilhados

com terceiros;

• Informar se tais dados são ou não armazenados, por qual período, bem como sua

forma de armazenamento;

• Informar os direitos do titular dos dados estabelecidos em Lei;

• Informar as práticas adotadas pela Termomecanica São Paulo S.A. para com a

segurança e proteção de dados pessoais.

Abrangência 

A política de Proteção de Dados abrange a Termomecanica São Paulo S.A e suas 

filiais, aplicando-se integralmente a todos os empregados, colaboradores e terceiros, 

bem como clientes, fornecedores e demais parceiros.  

Dos Dados Pessoais Coletados 

A Coleta de Dados Pessoais é imprescindível para que a Termomecanica São Paulo 

S.A. possa cumprir seus objetivos, quer sejam estatutários ou legais. Essa coleta de 
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dados, no entanto, estará sempre relacionada com o desempenho de suas 

atividades industriais e comerciais. 

Justificativa para o Tratamento de Dados 

O Tratamento de Dados pela Termomecanica São Paulo S.A. possui o objetivo de 

possibilitar a formalização de contratos de trabalho, bem como que demais 

obrigações e exigências legais relacionadas à relação empregatícia. 

Possibilitar a celebração de contratos de fornecimento, prestação de serviços, dentre 

outros relacionados as suas atividades empresariais. 

Compartilhamento de Dados 

A Termomecanica São Paulo S.A., ao cumprir com seus objetivos, terá de 

compartilhar os dados pessoais coletados com terceiros, sendo estes, desde 

empresas ou entidades parceiras como também com órgãos públicos reguladores. 

Dessa forma, a Termomecanica São Paulo S.A. somente compartilhará os dados 

pessoais coletados com empresas ou entidades também idôneas e compromissadas 

com a Legislação de Proteção de Dados e com o objetivo de realizar suas atividades 

ou para o cumprimento de uma obrigação legal ou determinação judicial. 

A Termomecanica São Paulo S.A. poderá compartilhar dados pessoais com suas 

empresas controladas ou com empresas contratadas fora do território nacional, 

sujeito aos requerimentos legais locais para países que observem em um grau de 

proteção de dados pessoais adequado ou que garantam o cumprimento dos 

princípios, direitos e regime de proteção de dados das legislações de privacidade 

aplicáveis. 

Da Proteção dos Dados 

A Termomecanica São Paulo S.A, armazenará dados pessoais de acordo com os 

mais rígidos padrões de segurança e adotará medidas de proteção contra acesso 

não autorizado, restrição e registro de acessos quer seja por procedimentos ou 

sistemas informatizados, além de envidar todos os esforços para que os dados 

coletados sejam sempre mantidos em sigilo e protegidos. 

Do prazo de armazenamento de Dados 

Os dados pessoais tratados pela Termomecanica São Paulo S.A. serão armazenados 

porquanto tempo perdurar suas obrigações legais ou contratuais, até que não sejam 

mais necessárias para com suas atividades ou até que solicitada a exclusão pelo seu 
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titular, ressalvando-se apenas a hipótese de necessidade de cumprimento de 

obrigação legal ou regulatória e para o exercício de seus direitos em processos 

judiciais ou administrativos. 

Dos Direitos do Titular 

A Termomecanica São Paulo S.A. garantirá aos Titulares dos dados, os seguintes 

direitos: 

• Consentimento para coleta e tratamento de dados;

• Confirmação da existência de tratamento;

• Acesso aos dados;

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

• Anonimização ou eliminação de dados desnecessários;

• Portabilidade dos dados;

• Eliminação dos dados mediante solicitação do Titular;

• Obtenção de informações sobre o compartilhamento dos dados;

• Revogação do consentimento.


