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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como tratamos, 

total ou parcialmente, de forma automatizada ou não, os dados pessoais coletados através 

do site.  

Seu objetivo é esclarecer os interessados acerca dos tipos de dados que são coletados, dos 

motivos da coleta e da forma como o usuário poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas 

informações. 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal nº. 13.709, 

de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais), com a Lei Federal nº. 12.965 

de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e com o Regulamento UE nº. 2016/679 de 

27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais - RGDP). 

Deixamos claro que a seguinte Política poderá ser atualizada em decorrência de eventual 

atualização normativa, por essa razão, se faz necessário a consulta periódica da mesma pelo 

titular dos dados. 

2. DIREITOS DO TITULAR 
O titular dos dados possui os seguintes direitos, conferidos pela Lei de Proteção de Dados 

Pessoais e pelo RGPD: 

- Direito de confirmação e acesso: É o direito do usuário de obter a confirmação de que 

os dados pessoais coletados são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito 

de acessar os seus dados pessoais; 

- Direito de retificação: É o direito do usuário de obter, sem demora injustificada, a 

retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito; 

- Direito ao esquecimento: É o direito do usuário de ter seus dados apagados do banco de 

dados da empresa; 

- Direito à limitação do tratamento dos dados: É o direito do usuário de limitar o 

tratamento de seus dados pessoais, podendo obtê-la quando contesta a exatidão dos 

dados, quando o tratamento for ilícito, quando o site não precisar mais dos dados para as 

finalidades propostas e quando tiver se oposto ao tratamento dos dados e em caso de 

tratamento de dados desnecessários; 

- Direito de oposição: É o direito do usuário de, a qualquer momento, se opor por motivos 

relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe 

digam respeito. 
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- Direito de portabilidade dos dados: É o direito do usuário de receber os dados pessoais 

que lhe digam respeito e que tenha fornecido a empresa, num formato estruturado, de uso 

corrente e de leitura fácil, e o direito de transmitir esses dados a outra empresa; 

O usuário poderá exercer os seus direitos por meio de comunicação escrita com o assunto 

"Direito do Usuário – Política de Privacidade", especificando:  

- Nome completo ou razão social, número do CPF ou CNPJ e endereço de e-mail do usuário 

e, se for o caso, do seu representante; 

- Direito que deseja exercer junto a empresa; 

O pedido deverá ser enviado ao e-mail: 

dpo@bradigital.com.br 

Ou por correio, ao seguinte endereço: 

BRA COMUNICAÇÃO INTERATIVA 

Rua Gomes Jardim, 398 – Centro, Novo Hamburgo – RS, 93510-370 

O usuário será informado em caso de retificação ou eliminação dos seus dados. 

3. DEVER DE NÃO FORNECER DADOS DE TERCEIROS 
Durante a utilização do site, a fim de resguardar e de proteger os direitos de terceiros, o 

usuário do site deverá fornecer somente seus dados pessoais, e não os de terceiros. 

4. INFORMAÇÕES COLETADAS 
A coleta de dados dos usuários se dará em conformidade com o disposto nesta Política de 

Privacidade e dependerá do consentimento do usuário, sendo este dispensável somente 

nas hipóteses previstas no art. 11, inciso II, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

5. TIPOS DE DADOS COLETADOS 

5.1 FORMULÁRIO DE CONTATO 

Os dados eventualmente informados pelo usuário que utilizar o formulário de contato 

disponibilizado no site, incluindo a mensagem enviada, serão coletados e armazenados por 

até 5 anos ou até findada qualquer tratativa sobre o assunto. 

5.2 DADOS SENSIVEIS 
A empresa não realizará coleta de dados sensíveis dos usuários do site.  
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5.3 DADOS NÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE  
Ocasionalmente, outros tipos de dados, que não estão previstos expressamente nesta 

Política de Privacidade, podem ser coletados, desde que estes sejam fornecidos com o 

consentimento do titular, ou ainda quando essa coleta seja imposta por lei. 

6. DO CONSENTIMENTO DOS DADOS 
Ao encaminhar um contato através do Formulário de Contato ou um currículo através dos 

e-mails da empresa, o titular dos dados concorda em consentir o tratamento de seus dados 

de acordo com essa Política de Privacidade. 

O consentimento de titulares relativamente ou absolutamente incapazes, em especial 

crianças menores de 16 anos, apenas poderá ser realizado se devidamente assistido ou 

representado. 

O tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular apenas será realizado em 

razão do interesse legitimo ou para hipóteses previstas em lei. 

7. DA FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais de usuário coletados pelo site, através do formulário de contato têm por 

finalidade facilitar, agilizar e cumprir os compromissos estabelecidos com o usuário e a fazer 

cumprir as solicitações realizadas por meio deste. 

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de Privacidade 

somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, sendo que, em qualquer caso, 

os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão aplicáveis. 

8. DO PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais serão armazenados pelo tempo necessário legalmente estipulados e na 

ausência destas disposições, serão conservados pelo tempo necessário para o efeito a qual 

foram coletados. 

Findado o período de conservação destes dados, os mesmos serão destruídos ou 

Anonimizados com aviso prévio ao titular, salvo quando impossível ou se envolver esforços 

desproporcionais conforme prevê a legislação aplicável 

9. DESTINATÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais do usuário poderão ser compartilhados com as seguintes pessoas ou 

empresas: 

Google Analytics, com endereço em Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi - São Paulo, 

SP - 04538-133, Brasil. 
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10. DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS 
O responsável pelo tratamento dos dados dentro desta empresa é: Roberto Noronha 

O contato com o mesmo se dá através do e-mail: dpo@bradigital.com.br, do telefone (51) 

3582-4161 ou na sede da empresa: 

BRA COMUNICAÇÃO INTERATIVA 

Rua Gomes Jardim, 398 – Centro, Novo Hamburgo – RS, 93510-370 

11. SEGURANÇA NA PROTEÇÃO DE DADOS 
Para garantia da segurança, foram adotadas soluções aptas a proteger os dados, seja de 

situações de destruição por perda, alteração, sequestro ou difusão, tanto quanto de acessos 

não autorizados. 

A empresa de exime veemente da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, como 

em caso de hackers e crackers, ou culpa exclusiva do titular, quando ele mesmo transfere 

seus dados a terceiros. 

A empresa se compromete a notificar os titulares dos dados, dentro do tempo previsto na 

legislação, em caso de qualquer tipo de violação de segurança que comprometam seus 

dados pessoais, como nos casos que possam levar risco para seus direitos e liberdades 

pessoais 

12. DAS ALTERAÇÕES 
A presente Política de Privacidade foi atualizada em 09/08/2021; 

A empresa se reserva ao direito de modificar essa Política a qualquer momento e sem 

qualquer aviso prévio, sendo assim, aconselhamos que seja realizada uma consulta 

periódica a mesma ´para verificação de atualizações. 

Em situação de discordância de alguma modificação desta Política de Privacidade, indicasse 

apresentar imediatamente sua ressalva a empresa através do e-mail: 

dpo@bradigital.com.br, do telefone: (51) 3582-4161 ou de forma presencial na sede da 

empresa:  

BRA COMUNICAÇÃO INTERATIVA 

Rua Gomes Jardim, 398 – Centro, Novo Hamburgo – RS, 93510-370 

13. DO FORO 
Em situações de controvérsia decorrentes do presente instrumento, estes litígios deverão 

ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede da empresa. 


