Declaração de Privacidade de Dados

A Videolar-Innova (“Innova”) valoriza e respeita a privacidade e proteção dos dados
pessoais de seus colaboradores, clientes e parceiros (“titulares de dados pessoais”).
Todas as informações coletadas pela Innova são tratadas e armazenadas com
comprometimento ético, prezando pelas boas práticas e de governança, respeitando
as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a lei 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
Comprometidos com a transparência de nossas atividades e com a manutenção de
nossa relação de confiança, a presente Declaração de Privacidade de Dados
(“Declaração”) se aplica a todos que interagem conosco, seja nosso colaborador,
candidatos à vagas de emprego, parceiros, clientes ou fornecedores.
Por tanto, informamos que não coletamos dados pessoais em nosso site, salvo nos
formulários de contatos que são preenchidos pela iniciativa do próprio titular, pois
entendemos a importância que tem os seus dados e só iremos tratá-los após o seu
contato, no momento adequado, com finalidade específica e sempre com
transparência pois respeitamos todos os princípios da legislação e seus direitos como
titular.
Neste documento encontrará informações dos dados pessoais que coletamos, para
quê coletamos e usamos, armazenamento dos dados e com quem compartilhamos.
Também define os seus direitos em relação aos seus dados pessoais e quem você
pode contatar para obter mais informações ou esclarecimentos a respeito desse tema.
Dados pessoais coletados e tratados e como são utilizados
Os tipos de dados pessoais e a forma como coletamos dependerá de como você,
titular de dados, se relaciona conosco e porquê.
Para candidatos à vagas de emprego e colaboradores contratados obtemos os dados
pessoais que são fornecidos pelo titular, tais como, mas não se limitando, nome
completo, documentos de identificação, e-mail, telefone, endereço, data de
nascimento, dentre outros.
Poderemos utilizar dados pessoais para fins internos como análise de dados e
pesquisas para aprimorar os produtos, incluindo tendências de consumo,
comunicações diversas para desenvolvimento do relacionamento, estatísticas,
investigações e auditorias.
Na coleta de dados de menores de idade será imprescindível a obtenção do
consentimento de um dos pais conforme dispõe especificamente a legislação.
Nas visitas presencias às instalações da Innova, informamos que, para proteger
nossos interesses e garantir a segurança dos visitantes, colaboradores e parceiros, as
nossas instalações possuem câmeras de segurança e monitoramento. Na portaria de
nossas unidades o acesso é liberado nas catracas com cartão de visitantes mediante
cadastro. Não coletamos biometria.
Não coletamos e tratamos dados pessoais por meio de tomada de decisão
automatizada, bem como não temos envolvimento com criação de perfil.

A Innova realiza o tratamento dos dados pessoais para finalidades específicas e
sempre em consonância com alguma base legal prevista na LGPD, podendo
acontecer por meio de recursos informatizados, softwares ou em papel.
Armazenamento dos dados pessoais
Os dados pessoais serão tratados e mantidos em conformidade com os princípios
trazidos pela legislação, pelo tempo que for necessário para cumprir com as finalidades
para as quais foram coletados, salvo se houver qualquer outra razão para sua
manutenção como, por exemplo, cumprimento de quaisquer obrigações legais,
regulatórias, contratuais, entre outras, desde que fundamentadas com uma base
legal. Serão também mantidos pelos prazos prescricionais e decadenciais aplicáveis, bem
como para defesa em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.
Segurança da informação
A Innova adota medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
Respeitamos a privacidade e protegemos os dados dos titulares em nossos processos
internos conforme os princípios estipulados por lei.
Tratamos os dados com grau de segurança, implementando as melhores práticas para
a proteção de dados, tais como, mas não se limitando, técnicas de criptografia,
backup de dados, segregação de acessos, políticas e procedimentos internos de
segurança da informação, monitoramento e testes de segurança periódicos, uso de
softwares de segurança.
Direitos dos titulares de dados pessoais
Os dados pessoais são dos titulares e a esses, de acordo com a LGPD, são
garantidos os seguintes direitos:
- Confirmação e acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a lei;
- Portabilidade;
- Revogação do consentimento ou eliminação dos dados tratados com o
consentimento do titular;
- Informação sobre o compartilhamento;
- Informação sobre a possibilidade de não consentir;
- Oposição ao tratamento irregular.
Ao exercer seus direitos, a Innova se reserva ao direito de solicitar algumas
informações complementares e/ou documentos para finalidade de comprovar a sua
identidade, buscando impedir fraudes. Tal precaução visa garantir a segurança e
privacidade de nossos colaboradores, clientes e parceiros.
O exercício dos direitos poderá ser realizado através do envio do formulário padrão
(clique aqui) e documentos e/ou informações exigidas para o e-mail
protecao.dados@innova.com.br

Importante ressaltar que eventualmente não poderemos executar um de seus direitos,
tendo em vista a finalidade e base legal para a qual foi realizada a coleta.
Cookies e páginas de terceiros
Cookies são pequenos fragmentos de dados capturados digitalmente, que são salvos
e armazenados no dispositivo do usuário (por exemplo, computador, tablet,
smartphone, notebook etc.). Quando um usuário visita um site, os cookies são
baixados para seu dispositivo para permitir que as informações sobre sua visita sejam
salvas.
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Esses Cookies são essenciais para o
funcionamento do site. Eles permitem
que o usuário navegue em nosso site e
use todas suas funcionalidades.
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Os cookies de estatística ajudam os
proprietários de sites a entender como
os visitantes interagem com os sites,
coletando e relatando informações
anonimamente.
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Marketing /
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Cookies de marketing ou de terceiros
tem como principal objetivo integrar o
conteúdo de mídia social em nosso site,
como plug-ins sociais. Como YouTube,
Instagram
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No site da Innova o usuário pode a qualquer momento alterar as configurações de
cookies. Além disso, quase todos os navegadores permitem que usuário verifique
quais cookies estão em seu disco rígido, bloqueie todos os cookies ou receba um
aviso sempre que um cookie for instalado. Em alguns casos, no entanto, a falha na
instalação de um cookie pode tornar impossível o uso de certas áreas do site.
Abaixo estão as principais maneiras pelas quais os navegadores mais populares
permitem que os usuários escolham suas opções de uso de cookies:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Se você estiver usando um dispositivo móvel, deve consultar o manual de instruções
para obter informações sobre como gerenciar cookies.
Por meio do seu site institucional, a Innova disponibiliza conexão para websites de
terceiros, os quais estão sujeitos a Políticas de Privacidade independentes. Esta
Declaração de Privacidade de Dados não se aplica a tais websites e não nos

responsabilizamos pela forma como os dados dos usuários são tratados por parte dos
referidos terceiros.
Reclamações ou Dúvidas
Dúvidas, solicitação, reclamação sobre a coleta ou utilização dos dados pessoais ou
sobre a presente declaração de privacidade, entre em contato com o responsável pela
proteção de dados da Innova:
Encarregado (DPO): Daniele da Fonseca
E-mail : protecao.dados@innova.com.br

Mudanças na Declaração de Privacidade
Como estamos sempre buscando melhoria continua de nossos Produtos e Processos,
esta Declaração pode passar por constantes atualizações para refletir as melhores
práticas. Assim, recomendamos que acesse constantemente nosso site para visualizar
e tomar conhecimento da última versão.
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