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1. O que esse documento regula?

O presente termo é destinado a informá-lo sobre a dinâmica adequada de

uso e responsabilidades aplicadas para a utilização do site. A WEP Assessoria

Empresarial e Treinamentos Ltda. (WEP Compliance) assume o compromisso de

transparência e segurança durante todo o processo de interação no nosso site e

serviços prestados.

Ao navegar pela página https://wepcompliance.com.br, você terá acesso às

informações relevantes sobre nossa atuação e serviços, conteúdos sobre proteção

de dados e poderá conhecer melhor o escritório e nossos profissionais

especializados. Surgindo interesse na apresentação de nossos serviços, poderá

solicitar um orçamento/cotação.

Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada ao presente Termo

de Uso do site, o usuário deverá contatar o nosso Encarregado de Dados, através:

lgpd@wepcompliance.com.br ou do número de telefone (51) 3748-5240.

2. Condições de Uso

Atenção, é de suma importância a leitura atenta sobre esses Termos de Uso,

nossa Política de Privacidade e Política de Cookies. É indispensável a aceitação
destes Termos de Uso para a utilização da Plataforma. Portanto, ao continuar a

navegação o Usuário aceita integralmente as condições abaixo determinadas,

declarando estar ciente e de acordo com as regras estipuladas.

https://wepcompliance.com.br/


➢ A coleta e tratamento de dados pessoais depende do modo e do motivo pelo

qual o usuário interage no site.

➢ Nosso site não é direcionado ao público infantil, a WEP Compliance nunca

coletará intencionalmente informações pessoais de menores de 18 anos.

Caso o usuário tenha intenção de interagir conosco e não tenha completado

sua maioridade, precisará da autorização do seu responsável legal antes de

navegar ou enviar qualquer informação sobre si mesmo. Caso não tenha a

autorização, pedimos que descontinue o acesso em nosso site.

➢ O usuário se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas e

concorda que irá navegar pela página a partir do princípio da boa-fé, sendo

responsável por quaisquer informações, comentários ou conteúdos falsos

inseridos por você no site, ou nos nossos canais de comunicação.

3. Dados Coletados

Conforme a sua interação em nosso site, poderemos realizar o tratamento de

seus dados pessoais. A coleta engloba dados estritamente necessários para a

finalidade pretendida. Os dados serão coletados mediante a sua manifestação livre,

informada e inequívoca, ou seja, através do seu consentimento, você poderá

entrar em contato conosco para fins de esclarecimento de dúvidas, solicitação de

orçamento de nossos serviços ou para utilizar e obter retorno das ferramentas

disponibilizadas em nosso site, como a Calculadora de Probabilidade de Vazamento

de Dados empresariais.

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para identificar o

usuário e atender a sua solicitação, possibilitando o retorno da demanda. Após a

coleta, os dados serão remetidos ao e-mail lgdp@wepcompliance.com.br e

direcionados ao departamento adequado à resolução da demanda. Desta forma,

nos responsabilizamos com o tratamento dos dados coletados nas esferas:

➢ Calculadora de Probabilidade de Vazamento de Dados Empresariais:

Endereço de e-mail;

➢ Contato: Nome Completo, endereço de e-mail e mensagem;



➢ Solicitação de orçamento para nossos serviços: Nome Completo,

endereço de e-mail, telefone, serviço pretendido e mensagem.

Ressaltamos que nossos serviços: Canal de Privacidade e Canal de

Denúncias se regem por Termo de Uso e Política de Privacidade próprios. O

tratamento de dados realizado no site é disponibilizado na Política de Privacidade e

na Política de Cookies, em observância à Lei 13.709/18 (LGPD).

4. Responsabilidade e Segurança

A WEP Compliance utiliza meios de segurança comercialmente razoáveis

  para proteger suas informações pessoais contra perda ou acesso não autorizado,

uso, modificação ou exclusão. Realizamos a salvaguarda dos dados coletados

através de backups regulares, controle de acesso aos dados utilizados, certificado

SSL/HTTPS, firewall, antivírus e demais medidas e procedimentos técnicos e

tecnológicos adequados à segurança da informação.

Valorizamos nossas relações profissionais e nossos canais de comunicação,

atuando com o objetivo de disseminar a cultura da ética e da integridade em nossos

serviços. Nos comprometemos a cumprir todas as obrigações legais e garantir o

tratamento adequado aos seus dados pessoais disponibilizados em nosso site e

serviços.

Através do acesso ao nosso domínio você poderá ter acesso a links de

terceiros, como Facebook, Whatsapp e Linkedin. A WEP Compliance não se

responsabiliza pelo conteúdo ou segurança de terceiros, devendo o usuário

observar as respectivas políticas para conscientização.



5. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Nosso site conta com a possibilidade de acesso ao Blog da WEP

Compliance, onde poderá constar artigos, vídeos, notícias relevantes sobre a

legislação, informações sobre nossa programação e serviços. Todos os conteúdos

disponibilizados são protegidos pela legislação brasileira de Direitos de Autorais,

não podendo ser utilizado fora das condições previstas.

Fica vedada a utilização de nome, marca ou logotipo pertencente à WEP

Compliance, exceto e somente quando houver a prévia, expressa e escrita

autorização da organização.

Também fica expressamente vedada a utilização, de qualquer forma, de

outros logotipos, símbolos ou marcas que estejam em nosso site.

Caso a WEP Compliance publique conteúdo de terceiros, com objetivo

exclusivamente informativo, se responsabiliza em disponibilizar a fonte da

informação. O material disponibilizado pela WEP Compliance poderá ser utilizado

mediante autorização e disponibilização de fonte, não sendo permitido a utilização

para fins comerciais.

6. Nossos Serviços

Durante a sua interação no site, poderá conhecer os nossos serviços,

verificar a sua aplicabilidade e os meios de implementação, possibilitando melhor

compreensão sobre as exigências legislativas ou boas práticas que podem

favorecer o seu negócio. No site, estão disponibilizados os seguintes serviços:

➢ Programa de Adequação à LGPD: O usuário interessado, ao

acessar, irá esclarecer dúvidas sobre a legislação, terá acesso às

informações da necessidade de implementar um Programa de

Adequação. Através do Visual Law e Legal Design compreenderá

quem são os agentes de tratamento, quais as bases legais para o

tratamento de dados, como a WEP Compliance auxiliará no Programa

de Adequação à LGPD.



➢ Serviço Externo de Encarregado de Dados (DPO - Data Protection
Officer): O usuário poderá analisar a possibilidade da contratação

deste serviço, frente a exigibilidade da LGPD e a sua necessidade. A

WEP Compliance conta com uma equipe multidisciplinar de

profissionais devidamente qualificados e dispostos a auxiliar no

processo de conformidade com a LGPD.

➢ Programa de Compliance: Ao acessar o Programa de Compliance o

usuário tomará ciência da finalidade de implementar este programa

em sua organização e quais os pilares do Programa de Compliance. O

serviço visa a integridade da organização, atingindo através das

particularidades da organização as boas práticas, credibilidade e

vantagens competitivas no mercado.

➢ Canal de Privacidade: O usuário terá acesso às informações

relativas a uma ferramenta importante ao Programa de Adequação à

LGPD. Trata-se de um instrumento seguro de mediação entre o Titular

de Dados e a Organização. O Canal atende as necessidades e

garante a autodeterminação informativa do Titulares de Dados

Pessoais, possibilitando de forma facilitada à Organização o

cumprimento dos direitos e demandas pleiteadas, com análise da

identidade do solicitante.

➢ Canal de Denúncias: Ao acessar o Canal de Denúncias, o usuário

conhecerá uma ferramenta intuitiva e de comunicação exclusiva para

registrar uma denúncia, possibilitando ao titular a identificação ou

anonimato durante o seu uso.

Após o acesso e conhecimento dos nossos serviços, você Titular poderá

entrar em contato e solicitar uma cotação do serviços que lhe interessar.



7. Mudanças nos Termos de Uso

Em busca da sua segurança e conformidade às regulamentações, o presente

Termo de Uso poderá passar por atualizações, objetivando refletir as melhorias

realizadas. Desta forma, recomendamos que periodicamente você acesse o

presente Termo, para que conheça eventuais mudanças efetivadas. A versão, com

data, de cada documento de Termos de Uso estará sempre na última página do

documento.

8. Como Entrar em Contato com a WEP Compliance?

Se você supõe que seus dados tenham sido usados de forma incompatível
durante a navegação no site ou ainda possua dúvidas, comentários ou sugestões,
entre em contato conosco através de nosso Encarregado de Dados Pessoais, que
está disponível abaixo:

Encarregado de Dados: Henrique Piccinini

Endereço:
WEP Assessoria Empresarial e Treinamentos
Ltda. – WEP Compliance
Rua Emílio Abichequer, 37, Sala 102, B. São
Cristóvão
Lajeado/RS
CEP 95913-042

Telefone: (51) 3748-5240

E-mail: lgpd@wepcompliance.com.br
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