POLITICA DE PRIVACIDADE
Seja bem-vindo (a) a nossa política de privacidade da Socel Organizações
Contábeis, nesta política você compreenderá como seus dados pessoais são
tratados e para quais finalidades eles serão usados.
Compartilhamento
Nossa empresa compartilha seus dados apenas para as finalidades mencionadas
e jamais venderemos seus dados ou enviaremos para outras empresas ou
parceiros, com objetivo de obter alguma vantagem. Muito pelo contrário, pois seus
dados são preciosos para nós!
Direitos do titular
Como já falamos aqui, Seus dados, suas regras!
Como dono dos dados, você pode nos solicitar as seguintes informações:
I – confirmação da existência de tratamento;
II – acesso aos dados;
III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade;
V – portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial;
VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular
(exceto nos cenários que temos base legal para poder mantê-lo);
VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;
VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
IX – revogação do consentimento. Vamos supor que você marcou a caixinha que
queria receber nossos e-mails, mas mudou de área e não quer mais. Você pode
“desfazer” seu consentimento.
Todos esses itens você pode solicitar encontrando em contato no e-mail:
lgpd@socelcontabilidade.com.br e vamos analisar a sua solicitação e
retornaremos com as informações em até 15 dias, conforme determina a LGPD.
Retenção e descarte:
Olhamos sempre para a finalidade pretendida, para manter os seus dados
somente pelo tempo necessário. Quando alçamos a finalidade, descartamos! Nos
casos que temos obrigação regulatória ou cumprimento de contato, mantemos
somente pelo prazo necessário conforme determinam as legislações pertinentes.
Da mesma forma, respeitamos sempre seus direitos supracitados e em caso de
solicitação de exclusão, especialmente em caso de e-mails de marketing, conteúdo
etc., atenderemos prontamente seu pedido de “esquecimento”.
Segurança:
Cookies
Nosso site socelcontabilidade.com.br traz a opção de rejeitar os cookies (para
mais informações acesse a política de cookies do próprio site e veja como
tratamos os cookies de um jeito simples e descomplicado).
Atualização
Sempre que surgir uma novidade ou um novo processo com coleta de dados
pessoais, fica tranquilo(a) que está política será atualizada e avisaremos você!

