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Esta Política de Privacidade orienta quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados 

pessoais dos clientes, colaboradores e parceiros os quais a voestalpine Meincol tem acesso em função do 

desempenho de suas atividades, estabelecendo as regras aplicáveis sobre a coleta, registro, 

armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e eliminação dos dados coletados, de acordo 

com as leis em vigor. Visa demonstrar o compromisso da voestalpine Meincol em: 

 

» Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados dos clientes, dos colaboradores 

e dos parceiros, em função do desempenho de suas atividades; 

» Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas 

relativas à privacidade e proteção de dados pessoais; 

» Promover a transparência sobre a forma pela qual trata dados pessoais; e 

» Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que envolva dados 

pessoais. 

 

“A voestalpine Meincol está comprometida em manter a privacidade dos dados pessoais obtidos no 

curso de suas atividades empresariais e em cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e regulamentos 

aplicáveis sobre o tratamento de “Dados Pessoais” e “Dados Sensíveis”. A voestalpine Meincol adota 

uma Política de Proteção de Dados para definir medidas organizacionais adequadas contra o 

tratamento não autorizado e ilegal de Dados Pessoais e contra perda ou destruição acidental de, ou 

danos aos Dados Pessoais, para assegurar que os Dados Pessoais, incluindo Dados Sensíveis, sejam 

devidamente protegidos. “ 

 

Estão sujeitas à esta Política todas as informações fornecidas ou coletadas no contexto da prestação 

dos serviços pela voestalpine Meincol aos seus clientes, as informações de colaboradores e parceiros 

coletadas no contexto de obrigação contratual ou legal. 

 

Base Legal: Nestes casos, o tratamento de dados é autorizado pelo inciso I do artigo 7º da Lei nº 

13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”). 

 

1. CONCEITOS E SIGLAS 

 

» Clientes: Pessoa natural, que tenha se cadastrado no sistema da Cielo, a quem se referem os 

dados pessoais que são objeto de trabalho; 

 

» Dado pessoal: Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, 

como: nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais (CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, 

passaporte, título de eleitor, dentre outros), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e 

endereço IP; 

 

» Dado pessoal sensível: Qualquer dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 

referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

 

» Informações: Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e para 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

 

» Privacidade e Proteção de Dados: Possibilidade de o titular determinar, de forma autônoma, a 

utilização que é feita de seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série 

de garantias para evitar que estes dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação ou 

danos de qualquer espécie. 

 

2. DADOS COLETADOS, FORMA E FINALIDADE DA COLETA 

 

As informações são coletadas por meios éticos e legais e armazenadas em ambiente seguro e 

controlado, pelo prazo exigido na regulamentação vigente. A voestalpine Meincol se compromete a 
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tomar todas as medidas cabíveis para manter o absoluto sigilo e a estrita confidencialidade de todas as 

informações, dados pessoais, aplicamos diferentes medidas de segurança tecnológica e de processos 

para proteger os dados pessoais coletados, utilizados ou transferidos contra perda, uso indevido, 

alteração ou destruição. 

 

Os dados são coletados pela voestalpine Meincol com a finalidade de atender as obrigatoriedades legais, 

contratos e cadastros, que incluem:  

Fonte Dados Pessoais Finalidade  

Funcionários Documentos (Carteira profissional, 

Cartão do PIS, Certidão de quitação de 

serviço militar, CPF, RG, Carteira de 

Motorista, Certidão de 

Casamento/União Estável, Cartão do 

SUS), Fotografia 3x4, Certificado de 

escolaridade/cursos, Comprovante de 

vacina antitetânica, Comprovante de 

Endereço. 

 

Filhos menores – certidão de nascimento 

e carteira de vacinação. 

 

Documentos Cônjuge – RG, CPF e Cartão 

do SUS. 

 

Cumprimento de Obrigação 

Legal 

 

Execução de Contrato 

 

 

 

 

 

 

Concessão de benefícios  

 

 

Concessão de benefícios 

Fornecedores e 

prestadores de serviço 

 

Dados do Acionista (nome, e-mail, 

função, telefone, participação) 

Execução de Contrato  

 

Clientes  Clientes Físicos: Nome, Documentos (CPF, 

RG) Dados de Contato (e-mail, telefone), 

Endereço, Renda, Dados Profissionais 

(local de trabalho e data de admissão). 

 

Clientes Jurídicos: Nome, Dados de 

Contato (e-mail, telefone), Dados dos 

Sócios quando requerido em Contratos 

ou Acordos de Fornecimento (tais como, 

mas não limitados a CPF, RG, Passaporte, 

Endereço, Nacionalidade, Estado Civil). 

 

Proteção do Crédito  

Execução de Contrato 

 

Visitantes Nome, RG/CPF, telefone e pessoa de 

contato 

Garantia da prevenção a 

fraude e a segurança do 

titular 

Tutela da vida e da saúde 

 

Nota: os dados de clientes e fornecedores são utilizados somente para fins de contrato, cadastro e 

proteção do crédito. Não sendo utilizado para ofertas de produto.  

Os currículos são recebidos somente através das agências contratadas ou pelo e-mail 

(curriculos.meincol@voestalpine.com) disponível em nosso site. Estes currículos permanecem em nosso 

banco de dados no máximo três anos e após esse período são descartados de forma segura. Quando os 

currículos encaminhados pelo próprio titular entende-se que há o consentimento do candidato para o 

tratamento dos seus dados. 

mailto:curriculos.meincol@voestalpine.com
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Você tem direito de acesso a seus dados pessoais; a confirmação da existência de tratamento, pode 

solicita que seus dados pessoais sejam corrigidos ou excluídos; pode se opor ao tratamento de seus 

dados pessoais ou restringi-lo; e solicitar que seus dados pessoais lhe sejam encaminhados. 

 

Nota: não poderá ser revogado o consentimento para tratamento de dados que são utilizados para 

o cumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória; para a proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular ou de terceiros; para o exercício regular de direito em processo judicial, 

administrativo ou arbitral; para atendimento de interesses legítimos do controlador ou de terceiros, 

exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 

dados pessoais; para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde, 

serviços de saúde ou por entidades/autoridades sanitárias; para a proteção do crédito ou outras 

situações que venham a ser definidas posteriormente por lei. 

 

Para esclarecer dúvidas sobre a legislação aplicável e/ou processos que envolvam coleta ou utilização 

de tipos especiais de dados pessoais ou para fazer uma consulta sobre os dados pessoais tratados na 

empresa ou para requerer a correção ou a exclusão dos dados pessoais ou sensíveis armazenados, ou 

para verificar ou revogar o consentimento, o titular deve contatar o nosso Encarregado de Proteção de 

Dados ( “Data Protection Officer”) poderá enviar um e-mail para: data-privacy-meincol@voestalpine.com, 

que também prestará informações solicitadas pelo controlador e pela ANPD, na forma da lei. 

 

3. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

 

A voestalpine Meincol exige a todos os fornecedores e terceiros que mantenham a confidencialidade 

das informações a eles compartilhadas ou que tenham acesso em virtude do exercício da sua atividade, 

bem como que utilizem tais informações exclusivamente para os fins expressamente permitidos. No 

entanto, a voestalpine Meincol não se responsabilizará pelo uso indevido de tais informações, seja pelos 

terceiros ou por seus colaboradores, em virtude do descumprimento desta Política e das obrigações 

contratuais assumidas por referidos terceiros com a voestalpine Meincol por meio de instrumentos 

próprios. 

 

4. SEGURANÇA 

 

4.1. Segurança dos dados 

 

A segurança de dados eletrônicos é garantida através das práticas definidas nos procedimentos 

internos de TI. Os dados físicos são protegidos conforme o controle de Gestão de Dados LGPD. 

 

4.2. Segurança do site 

 

Podemos usar os dados coletados através de nossos cookies para identificar o comportamento do 

usuário e exibir conteúdo e ofertas de acordo com seu perfil. Os cookies de desempenho usados neste 

site não coletam Dados Pessoais. 
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