Considerando que:
DADOS significa toda e qualquer informação, incluindo as pessoais, enviada por meios automatizados ou
eletrônicos, via correio, e-mail (incluindo seus anexos), telefone (por exemplo, chamadas telefônicas
automatizadas, SMS, MMS), fax e qualquer outro meio (por exemplo, sites, aplicativos móveis).
O termo EMPRESAS está se referindo à D.R. Promaq Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 58.076.019/0001-00) e/ou
D.R. Service Ltda (CNPJ 06.044.443/0001-60).
REMETENTE significa toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que entrar em contato com as EMPRESAS,
independentemente da forma (escrita, verbal, eletrônica etc) com informações de DADOS.
Ao enviar quaisquer DADOS, o REMETENTE está de acordo da Politica de Privacidade, Proteção e Armazenamento
de Dados, conforme abaixo, e aceita o processamento e armazenamento desses DADOS, para as finalidades
das EMPRESAS, que utilizará os métodos apropriados mencionados na política abaixo, incluindo o possível
processamento dentro e fora do país.

POLITICA DE PRIVACIDADE, PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS
OBJETIVO E PROCEDIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Os DADOS fornecidos serão processados para os seguintes fins:
a) realizar serviços e/ou confecção de materiais conforme solicitado, de acordo com o pedido e/ou contrato entre
o REMETENTE e as EMPRESAS;
b) análise dos DADOS pessoais e profissionais para fins de contratações, permitindo desta forma o retorno das
EMPRESAS, seja por e-mail, telefone ou outros meios de comunicações em horário comercial.
c) permitir às EMPRESAS a realização e participação de pesquisas diversas, podendo ser relacionadas com a
qualidade dos bens e serviços da Empresa, entre outros, de acordo com o legítimo interesse das EMPRESAS;
d) Os arquivos eletrônicos e/ou notas fiscais ou demais DADOS recebidos serão armazenados e processados de
acordo com as necessidades das EMPRESAS.
Os DADOS podem ser processados em cópia impressa, por meios automatizados ou eletrônicos, incluindo via
correio ou e-mail, telefone (por exemplo, chamadas telefônicas automatizadas, SMS, MMS), fax e qualquer outro
meio (por exemplo, sites, aplicativos móveis).

RECEPTORES DOS DADOS
Os DADOS podem ser processados por pessoas singulares e / ou jurídicas, agindo em nome das EMPRESAS e ao
abrigo de obrigações contratuais específicas dentro e fora do Brasil.
Os DADOS podem ser comunicados a terceiros para o cumprimento do contrato, de obrigações legais, para a
execução de ordens das autoridades públicas ou para o exercício de um direito empresarial perante as
autoridades judiciais.

CONTROLADOR DE DADOS
Os DADOS são processados e controlados pelas EMPRESAS em sua respectiva planta.

RETENÇÃO DE DADOS
Os DADOS processados e armazenados para a prestação do serviço, pesquisa de satisfação, currículos entre
outros, serão guardados pelas EMPRESAS pelo período que considerar estritamente necessário ao cumprimento
dos mesmos, ficando desde já expresso o consentimento para as EMPRESAS apagar ou descartar esses DADOS
sem comunicação anterior ou prévio aviso.
No que diz respeito aos DADOS processados para fabricação de materiais e/ou prestação do serviço, as
EMPRESAS poderão continuar a armazenar esses DADOS por um período mais longo, caso seja necessário para
proteger os interesses das EMPRESAS em relação a potenciais responsabilidades relacionadas com o
fornecimento. Após o período que as EMPRESAS julgarem necessários o arquivamento, fica desde já expresso o
consentimento para apagar ou descartar esses DADOS sem comunicação anterior ou prévio aviso.

DIREITOS DO REMETENTE
O REMETENTE poderá exercer os seguintes direitos:
1. direito de acesso significa o direito de obter das EMPRESAS se seus DADOS estão sendo processados e, quando
aplicável, ter acesso a eles;
2. direito de retificação e direito de apagamento significa o direito de obter a retificação de DADOS inexatos e /
ou incompletos, bem como o apagamento de DADOS quando a solicitação for legítima;
3. direito à restrição do processamento significa o direito de solicitar a suspensão do processamento quando o
pedido for legítimo;
4. direito à portabilidade dos DADOS, o direito à obtenção dos DADOS em formato estruturado, normalmente
utilizado e legível, bem como o direito à transferência dos DADOS para outros controladores;
5. direito de oposição significa o direito de se opor ao processamento de DADOS quando o pedido for legítimo,
incluindo quando os DADOS são processados para marketing ou criação de perfis, se aplicável;
6. direito de apresentar queixa a uma autoridade de controlo em caso de tratamento ilegal de DADOS.

DOS DEVERES DO REMETENTE
O REMETENTE deverá:
1. oferecer DADOS verdadeiros
2. informar a empresa quando houver qualquer alteração nos DADOS enviados anteriormente.

