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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS

A SM Resinas Brasil Ltda (“SM Resinas”) respeita o direito à privacidade

dos dados pessoais de seus clientes, parceiros, fornecedores e

funcionários, e está comprometida em atender aos requisitos da Lei

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e por tais motivos

criou a presente Política de Privacidade de Dados (“Política”) a fim de

estabelecer as regras com as quais coleta, processa, usa, compartilha,

armazena e descarta (“Tratamento”) as informações pessoais.

DEFINIÇÕES

Dado pessoal: Nos termos da LGPD, corresponde a toda informação

relacionada a uma pessoa natural (física) identificada ou identificável;

Dado sensível: Trata de categoria de dado pessoal, definida na LGPD,

sobre origem racial ou étnica, crenças religiosas, opiniões políticas,

filiação a sindicatos ou organização de caráter religioso, filosófico ou

político, dado referente a saúde física ou à vida sexual, dado genético

ou biométrico, e por tal motivo, necessitam de tratamento especial;

Titular: Pessoa natural (física) a quem se refere o dado pessoal;

Controlador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,

que competem as decisões sobre o tratamento do dado pessoal;

Operador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que

realizado tratamento do dado pessoal em nome do Controlador;

Tratamento de dados: Toda operação realizada com o dado pessoal,

tais como: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
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TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
 

A SM Resinas trata dados pessoais de seus funcionários, potenciais

funcionários, clientes, parceiros, fornecedores apenas quando

necessário e para fins específicos. Os dados são tratados de forma justa

e proporcional aos propósitos para os quais foram coletados.

Como padrão a SM Resinas coleta os dados pessoais diretamente do

titular ou da empresa em que o titular trabalha, sendo que,

excepcionalmente, poderá obter através de terceiros, como para

registros com acesso público.

Transparência

A SM Resinas trata dados pessoais com o propósito de manter

relacionamento contratual com o titular e/ou empresa em que este

trabalha, fornecer seus produtos e cumprir as leis as quais está sujeita. A

SM Resinas informará ao titular, salvo por motivos óbvios quanto ao

relacionamento comercial e pelas informações obtidas, as razões das

obtenções dos dados pessoais e sua utilização, bem como outros

tratamentos conferidos aos dados pessoais.

O tratamento de dados pessoais para fins comerciais, contemplará, por

exemplo: informações para contato como nome, endereço, e-mail, bem

como realizar diligências para análise de crédito, nos termos da

legislação vigente, obtenção de referências, verificação de registro de

segurança, etc.
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O tratamento de dados pessoais de funcionários objetiva o cumprimento

das obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos termos da legislação

vigente, inclusive para concessão de benefícios trabalhistas aos

funcionários e seus dependentes, conforme as políticas e procedimentos

da SM Resinas. Também poderá ocorrer tratamento de dados pessoais

de funcionários para realização de diligências para cumprimento de

obrigação legal e/ou regulatória, por exemplo para operação bancária

da SM Resinas, controle de exportação; assuntos relacionados a

despacho aduaneiro e cumprimento de lei de sanções comerciais.

A coleta de dados pessoais de candidatos à vaga na SM Resinas

objetiva o melhor recrutamento de candidatos com perfis compatíveis as

vagas disponíveis.

A SM Resinas poderá, ainda, tratar dados pessoais para fins de seus

interesses legítimos, desde que o interesse de privacidade do titular não

se sobreponha.

Dados Sensíveis

A SM Resinas apenas coletará dados sensíveis para casos

imprescindíveis, sempre observando as exigências legais de privacidade

desses dados ou mediante a obtenção do consentimento do titular ou de

seu representante legal.
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Compartilhamento 

A SM Resinas poderá compartilhar dados pessoais a seus prestadores

de serviços, provedores de serviços terceirizados, autoridades públicas

e governamentais ou terceiros, desde que relacionados a sua operação

corporativa e/ou comercial, exigindo de seus parceiros o

comprometimento quanto à proteção adequada, que observe pelo

menos os mesmos princípios de privacidade da SM Resinas e exigidos

pela LGPD.

A SM Resinas também poderá compartilhar dados pessoais com as

Autoridades Nacionais de supervisão de proteção de dados, tribunais

ou autoridades judiciárias para defesa ou cumprimento de obrigação

legal.

Transferência Internacional

Por ser uma empresa global, os dados pessoais coletados pela SM

Resinas poderão ser transferidos e/ou acessados internacionalmente

pelas empresas de seu grupo econômico, afiliadas, ou provedores de

serviços terceirizados, observando as leis gerais de privacidade de

dados aplicáveis, suas políticas internas, incluindo métodos contratuais

para garantir que o nível de proteção de dados seja equivalente ao da

SM Resinas.

As transferências internacionais dos dados pessoais dos funcionários

intragrupo possui finalidade na gestão de recursos humanos para

possível planejamento de remuneração, avaliação de desempenho,

organização e controle de treinamentos.
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As transferências internacionais de dados pessoais de clientes e

fornecedores objetivam o gerenciamento, elaboração de relatórios,

avaliação, melhorias nos fornecimentos de produtos, recebimento e

realização de pagamentos, bem como outras operações financeiras.

Revisão dos Dados Pessoais

A SM Resinas preza pela exatidão dos dados pessoais por ela tratados,

podendo atualizá-los periodicamente ou quando necessários. Aos

titulares dos dados são conferidos o direito de, a qualquer momento,

acessar e revisar os seus dados pessoais coletados e armazenados pela

SM Resinas, sendo que estando os seus dados desatualizados ou

incorretos, o titular terá o direito à correção desses dados.

O titular dos dados, salvo para cumprimento de obrigação legal ou

outras condições dispostas na legislação, poderá se opor ao uso de

seus dados pessoais, retirando o seu consentimento durante o

tratamento de seus dados pessoais, contudo, tal exclusão poderá

impedir que a SM Resinas empregue, relacione, comercialize ou utilize

os produtos e/ou serviços vinculados ao titular.

A retirada do consentimento para tratamento de dados pessoais

poderá ocorrer a qualquer tempo, sendo importante destacar que: i)

com a retirada do consentimento todos os dados do titular serão

excluídos dos bancos de dados da SM Resinas, salvo se for necessário

para cumprimento de obrigação legal ou ordem judicial; ii) em sendo

funcionário, nos casos em que o consentimento for legalmente exigido e

ainda assim houver a retirada, a SM Resinas poderá ficar incapacitada 
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Consentimento do Titular



de processar benefícios, efetuar pagamentos, liberar acesso às

instalações ou ainda empregá-lo; iii) em sendo cliente ou fornecedor,

com a retirada do consentimento a SM Resinas poderá ser incapaz de

oferecer créditos ou outros benefícios vinculados ao fornecimento

Padrões de Segurança

A SM Resinas utiliza medidas de segurança, administrativas e

organizacionais, para garantir que os dados pessoais estejam

protegidos contra acessos não autorizados, divulgação, alteração ou

cópias, perda e roubo, sendo, por exemplo, mas não se limitando,

adotadas proteções de senhas, medidas administrativas, procedimentos

de acessos e transferências, armários bloqueados e treinamentos

apropriados.
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Tempo de Armazenamento 

Os dados pessoais serão mantidos pela SM Resinas durante o tempo

necessário para sua utilização, sendo observado o período exigido para

cumprimento das obrigações legais e/ou contratuais, inclusive aquelas

vinculadas as obrigações previdenciárias de seus funcionários e ex-

funcionários. A SM Resinas também reserva o direito em manter dados

desde que sejam necessários para aprimorar o seu objeto social, neste

caso tendo como base seu legítimo interesse.



A SM Resinas excluirá os dados pessoais que não mais utiliza e que já

serviram ao propósito para os quais foram coletados. Todos os dados

pessoais, digital ou em papel, serão eliminados de forma segura,

impedindo acesso não autorizado.

Cumprimento desta Política

Os funcionários da SM Resinas que tenham acessos aos dados pessoais

devem estar familiarizados e cumprirem esta Política, mediante

treinamento a eles ministrados. Todos os supervisores tem

responsabilidade na aplicação desta Política em seus negócios e

funções. O não cumprimento desta Política poderá resultar em

suspensão ao acesso aos dados pessoais, ações disciplinares, bem como

demissão.

Os prestadores de serviços terceirizados, que tratem os dados pessoais

em que a SM Resinas seja controladora, estão sujeitos as obrigações

impostas pela LGPD e a esta Política, conforme cláusula de privacidade

contempladas no contrato de prestação de serviços.
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Prestação de Contas 
 

Todos os incidentes ou riscos a violação deverão ser reportados ao

Encarregado da SM Resinas.

Ocorrendo qualquer violação, perda, roubo, acesso não autorizado dos

dados pessoais, a SM Resinas notificará o titular e/ou as autoridades

responsáveis, nos termos exigido pela legislação em vigor - LGPD.

Descarte



Havendo qualquer dúvida, perguntas e solicitações relacionadas ao

tratamento dos dados pessoais, inclusive quanto ao direito de acesso,

alteração ou retirada de consentimento, o titular poderá entrar em

contato com o Encarregado nacional da SM Resinas, conforme abaixo:

James Francisco Andrade Tavares

Cargo: Diretor

Endereço: Alameda Santos, 1787, conj. 62, 6º andar, Bairro Cerqueira

César, São Paulo/SP – CEP: 01418-100 - Brasil

e-mail: privacidade@smresinas.com

As respostas serão realizadas dentro das condições estabelecidas pela

LGPD.

Esta Política poderá ser atualizada regularmente objetivando sua

conformidade com a LGPD ou outras legislações aplicáveis.

Julho de 2021

SM Resinas do Brasil Ltda
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