
 

AVISO DE PRIVACIDADE 

1 - Informações gerais: 

A PSG Tecnologia firma o compromisso com você, com sua privacidade, com a 

transparência e com a proteção dos seus dados, por intermédio deste aviso de 

privacidade que tem por objetivo informar sobre quais são os dados pessoais tratados 

pela PSG, o que fazemos com eles e, ainda, como sua segurança é garantida e sua 

privacidade respeitada.  

2 - Como recolhemos os dados pessoais do usuário: 

Poderão ser coletados os seus dados pessoais disponibilizados diretamente por você 

quando, por exemplo, da entrega de um currículo ou o envio de documentos para a 

execução de serviços devidamente delimitados em contratos ou outra hipótese de 

tratamento, visando utilizar nossos serviços e, ao navegar em nosso site, poderemos 

coletar automaticamente algumas informações sobre os dispositivos utilizados por você 

como, por exemplo, a coleta do endereço de IP e/ou identificadores e dados de operações 

do dispositivo.  

3 - Quais dados pessoais recolhemos sobre o usuário: 

Informações de identificação e de contato; informações e identificadores dos dados de 

operações e dos dispositivos; dados operacionais.   

4 - Para que finalidades utilizamos os dados pessoais do usuário: 

A coleta e o tratamento de dados pessoais são realizados para finalidades específicas. A 

maioria das informações pessoais são fornecidas diretamente pelo usuário, por uma das 

seguintes razões: 

✓ Entrar em contato com usuário; 

✓ Para navegação no nosso site e aplicações de forma segura; ou 

✓ Para execução de atividades regulares. 

5 – Segurança dos dados pessoais armazenados: 

Os dados pessoais são protegidos contra o acesso não autorizado, o processamento ou a 

divulgação ilegal. A PSG Tecnologia possui um corpo técnico especializado na prestação 

de serviços de informática para realização de assessorias, consultorias, controle do fluxo 

de entrada e saída de informações, incluindo cyber segurança. A PSG Tecnologia ainda 

conta com firewalls, prevenção à invasão, restauração e recuperação de dados. 

6 - Por quanto tempo os dados pessoais ficam armazenados: 

Os seus dados pessoais serão descartados pela PSG Tecnologia quando ocorrer pelo 

menos uma das seguintes hipóteses: 

✓ Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de 

ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; 



✓ Fim do período de tratamento; 

✓ Comunicação do titular/cliente quanto à revogação do consentimento, 

resguardado o interesse público; ou 

✓ Determinação pela autoridade nacional, quando houver violação à proteção de 

dados pessoais.  

Na hipótese de eliminação dos dados pessoais, o processo é realizado de maneira segura, 

em linha com as medidas técnicas cabíveis, de modo a assegurar que os dados pessoais 

excluídos não possam ser recuperados. 

7 - Compartilhamento dos dados: 

As informações e os dados pessoais coletados mediante requerimento da PSG Tecnologia, 

poderão ser compartilhados com órgãos ou entidades públicas oficiais, autoridades 

regulatórias, policiais ou governamentais para cumprimento de obrigações legais e 

regulatórias, no contexto de conflito de direitos e deveres. 

8 - Da política de privacidade e alterações: 

A política de privacidade da PSG Tecnologia poderá ser acessada na íntegra clicando no 

http://sitepsg-hom.psg.local/docs/Politica_de_protecao_de_dados.pdf e está sujeita a 

alterações regulares para garantir que esteja atualizada com o uso de suas informações 

pessoais e em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis, por isso, 

consulte-a regularmente. 

9- Canal de Comunicação: 

Para dúvidas ou reclamações sobre o nosso uso das suas informações pessoais ou sobre a 

nossa política de privacidade, a PSG Tecnologia estará inteiramente à disposição por meio 

do contato edlgpd@psgtecnologiaaplicada.com.br .   
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