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O QUE ESTAMOS FAZENDO PELA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS?

1.

Aqui na ETH sabemos o quanto a proteção de dados pessoais é
importante para clientes que desejam evitar qualquer uso
indevido dos dados pessoais que nos são confiados, e também
para as pessoas físicas usuárias de nossos produtos, que têm seus
dados pessoais tratados e exigem um tratamento transparente e
de acordo com a legislação. Por isso tudo, sabemos o tamanho da
nossa responsabilidade ao lidar com esses dados.

Diante disso, sempre em busca da máxima preservação de todas
as pessoas que tiverem, em algum momento, dados pessoais
processados ou tratados por nós, e também como em atenção ao
que determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a lei n.º
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotamos uma série de medidas
técnicas e internas na nossa empresa para que o tratamento dos
dados pessoais corresponda com os padrões mais elevados de
segurança da informação, legalidade e privacidade.

E, para deixar essas medidas mais acessíveis, elaboramos esse
FAQ para sanar as dúvidas mais recorrentes que você possa ter.

2. MINHAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS?

Estabelecemos com nossos colaboradores, fornecedores e
clientes a confidencialidade dos seus dados pessoais, além de
adotarmos medidas de segurança da informação para que essa
confidencialidade seja concretizada. Assim, protegemos saus
informações de acessos indevidos.
 



A ETH, no tocante à segurança da informação, baseia sua atuação
nas normas internacionais mais recentes e significativas neste
contexto (a exemplo da família ISO 27.000).

Adicionalmente, a ETH passa por recorrentes revisões de seus
processos de tratamento de dados, tanto do ponto de vista de
tecnologia da informação, quanto do ponto de vista jurídico.

3. A ETH OBSERVA OS PADRÕES PARA SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO?

4. OS COLABORADORES DA ETH SÃO CAPACITADOS PARA
OBSERVAR A LGPD?

Em parceria com nosso jurídico e consultoria especializada,
fazemos workshops com nossos colaboradores para conscientizá-
los e capacitá-los para lidar com os dados pessoais que nos são
confiados.

Dessa maneira, cada colaborador nosso se converte em um
agente de proteção dos dados pessoais.



Você tem direito a: acessar, corrigir, confirmar, eliminar e realizar
a portabilidade dos seus dados, retirar seu consentimento, opor-
se ao tratamento, questionar decisões automatizadas.

Você pode, ainda, realizar uma reclamação à ANPD, se entender
necessário.

Ainda está com dúvidas sobre seus direitos? Acesse a página da
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e obtenha
mais informações: https://www.gov.br/anpd/pt-br

Sim! A ETH constantemente revisa seus procedimentos e políticas
internas para que aplicação da LGPD e a proteção da sua
privacidade sejam uma constante na nossa atuação empresarial!

6. QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS?

Tem outras dúvidas? Fale conosco!

5. A ETH OBSERVA A LGPD?

Clique em qualquer dos ícones e
seja redirecionado!

https://www.instagram.com/ethti/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/ethti
https://www.ethti.com.br/
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd

