Nós respeitamos a sua privacidade.
A WEP Compliance tem por preocupação resguardar
e proteger os seus dados pessoais. Por isso,
explicaremos nesta Política um pouco mais sobre
como funciona o tratamento dos seus dados pessoais
durante a navegação em nosso site.

Política de Privacidade WEP Compliance
Somos uma empresa de assessoria empresarial e de treinamentos corporativos
em Programas de Compliance e Adequação à LGPD. Através de uma equipe
multidisciplinar de especialistas em Compliance, Governança Corporativa, LGPD e
em Segurança da Informação, oferecemos serviços inovadores disseminando a
cultura da ética e da integridade no mundo corporativo.
Esclarecemos que nos critérios da LGPD, somos CONTROLADORES dos
dados pessoais coletados em nosso site (Art. 5º, VI da LGPD), portanto, pretendemos
explicar através da presente Política como coletamos seus dados pessoais e com
quem podemos compartilhá-los, esclarecendo quais são os seus direitos e suas
obrigações como usuário. Desta forma, apenas continue a navegação em nosso site
se você concordar com os termos aqui estipulados. Acreditamos que aliar a
transparência, a conformidade às normas e boas práticas é essencial para
construirmos uma relação de confiança com você. Motivo pelo qual cumprimos, com
diligência, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Se, após a leitura da Política de Privacidade você ainda tiver dúvidas, poderá
entrar em contato conosco através de mensagem ao nosso Encarregado (DPO), cujas
informações completas estão na última página.

1.

O que preciso saber para entender esta Política de Privacidade?

A fim de facilitar a sua compreensão, com fundamento na LGPD, apresentamos
algumas definições úteis:
LGPD
Refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), responsável por
orientar o tratamento de dados pessoais.
Bases Legais
São hipóteses legais, dos artigos 7º e 14 da LGPD, que nos autorizam a tratar dados
pessoais, de adultos e de crianças e adolescentes: pode ser o seu consentimento (ou
dos seus pais), a necessidade de cumprir um contrato que temos com você, ou o
cumprimento de uma obrigação legal (como emissão de uma nota fiscal), apenas a
título de exemplo.
Consentimento
Conforme art. 7º, inciso I, e art. 14, parágrafo primeiro, da LGPD, o consentimento é
a hipótese que autoriza, com base na manifestação livre, informada e inequívoca do
titular, a realização de tratamento de dados pessoais para uma finalidade específica,
informada por nós.
Dado Pessoal
Corresponde a uma informação de uma pessoa física que permita identificá-la ou
torne possível a sua identificação, nos termos do art. 5º, inciso I, da LGPD. São
exemplos de dados pessoais: nome, CPF, RG, endereço, telefone celular, e-mail etc.
Encarregado de Dados Pessoais
É quem atua como canal de comunicação entre a WEP Compliance, os titulares dos
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) quando o assunto é a
proteção dos seus dados pessoais, em observância ao art. 5º, inciso VIII, da LGPD.
Política
É essa Política de Privacidade.

WEP Compliance (Nós)
Para os fins da presente Política, os termos “WEP”, “WEP Compliance” e “Nós” se
referem à WEP Assessoria Empresarial e Treinamentos Ltda., com sede na Rua Emílio
Abichequer, 37, sala 102, CEP 95.913.042, na cidade de Lajeado, no Estado do Rio
Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 33.019.273/0001-37.
Titular dos dados pessoais
Você, uma pessoa física, é titular de seus dados pessoais, conforme artigo 5º, inciso
V, da LGPD. Seja na condição de cliente, parceiro de negócios, consumidor ou
usuário do site.
Tratamento de dados pessoais
É o que fazemos com os dados, com base no art. 5º, inciso X, da LGPD, por exemplo:
coleta, armazenamento, acesso, utilização, processamento, compartilhamento,
transmissão, avaliação, controle da informação e eliminação.
Controlador
A WEP Compliance atuará como Controladora dos seus dados pessoais, ou seja,
cabe a Nós a competência das decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais
coletados em nosso site.

2.

Como coletamos seus dados pessoais e qual a finalidade?

Como você se relaciona e o motivo de você se relacionar conosco são fatores
que definem a forma de coleta de diversos tipos de dados. Por exemplo, os dados
pessoais coletados serão diferentes caso você utilize os canais de contato em nosso
site, preenchendo formulário, dos dados obtidos através cookies que você
eventualmente aceite (opcionais).
Tratamos seus dados apenas enquanto forem necessários e adequados para as
finalidades que embasam a coleta, observando as devidas bases legais do
tratamento. De toda forma, caso você tenha o interesse em fazer qualquer solicitação
de exclusão, correção de dados incompletos ou consulta sobre eventuais dados que

possamos ter sobre você, será possível o contato com o nosso Encarregado,
conforme disposição no último tópico desta Política.
Tendo em vista a coleta de dados realizada durante a sua interação no site,
destacamos que nossos serviços são direcionados aos usuários maiores de idade,
com 18 (dezoito) anos completos ou mais. Contudo, caso você não tenha
completado a maioridade mas possua interesse em saber mais sobre a WEP
Compliance, a título de informação e por meio da boa-fé, seu acesso será permitido,
sendo restrito o contato conosco mediante o consentimento expresso de seus
responsáveis. Se a WEP Compliance identificar qualquer inconsistência ou fraude na
declaração da autorização do responsável legal, o cadastro poderá ser cancelado e
excluído.
2.1.

Em quais interações podemos coletar seus dados?

Preenchimento de formulários disponibilizados no site da WEP

Os dados pessoais voluntariamente inseridos por você, nos campos de
conteúdo do nosso site como “Contato” e “Solicite uma cotação para nossos
serviços” têm por base legal o consentimento.
Conforme apontado no item anterior, reforçamos que caso você tenha entre
16 anos e 18 anos incompletos, deverá buscar a concordância expressa do seu
responsável legal antes de iniciar o seu cadastro (art. 14, §1º da LGPD), e no ato do
cadastro, declarar que se enquadra nessa condição, consentindo com os termos da
presente Política e Termo de Uso do site.
Dependendo da finalidade do contato realizado, é possível que os dados
coletados sejam armazenados somente para exercício regular de direito, conforme
explicamos na tabela a seguir:

Titular
de
dados

Dados
coletados

Quais as finalidades de uso Como os dados Base legal
desses dados?
são coletados?

Usuário Nome
telefone
e-mail
mensagem
Preferências
de cookies
Endereço
de IP
(anônimo)

- Atender a solicitações do
formulário “Contato”;

Usuário Nome
telefone
e-mail

- Guardar as informações
inseridas para realizar o
contato solicitado;

- Atender a solicitações do
formulário “Solicite uma
cotação para nossos
serviços”;

- Guardar informações para
envio de proposta de
serviços.

Preenchimento
do titular no
formulário do
site;

Consentimento
(art. 7º, inciso I,
da LGPD)

Preenchimento
do titular no
formulário do
site;

Execução de
Contrato ou
Procedimento
Preliminar
(art. 7º inciso V,
da LGPD)

Os dados coletados para atender as solicitações, serão armazenados tão
somente para esta finalidade, de modo que serão descartados assim que a finalidade
for atingida. Asseguramos a segurança dos dados armazenados através da utilização
de medidas administrativas e técnicas, contra acessos indevidos e situações ilícitas.
Dados obtidos através do preenchimento de formulários da
“Calculadora de Probabilidade de Vazamento de Dados
Empresariais”, viabilizada através da plataforma Google Forms
Ao utilizar a “Calculadora de Probabilidade de Vazamento de Dados
Empresariais”, disponibilizada em nosso site, você é redirecionado à plataforma
Google Forms, local em que você poderá inserir dados (pessoais ou não), com seu
explícito e informado consentimento (art. 7, inciso I, LGPD), para obter um relatório
de avaliação da segurança dos dados da empresa em que você trabalha, expondo
uma estimada probabilidade de vazamento. Após você nos fornecer algumas
informações, enviamos um feedback ao e-mail fornecido. Esclarecemos que a forma
com a qual tratamos os dados e para que finalidade, encontram-se descritos nesta
Política e na própria Calculadora, para que você possa escolher de forma clara e
informada se pretende prosseguir na utilização dela ou não:

Para maiores informações quanto ao tratamento de dados realizado pelo
Google, verifique a respectiva Política.

3. Com quem compartilhamos dados? Há transferência internacional?
Sim, há compartilhamento internacional de dados. O compartilhamento é feito
com o Google Brasil, através dos cookies analíticos, sendo que a WEP não tem
acesso aos dados pessoais, apenas anônimos e agregados para análise estatística.
Você poderá ter maiores informações quanto ao tratamento ao acessar nossa Política
de Cookies. Nos comprometemos a tomar as medidas necessárias para garantir o
cumprimento da legislação vigente e os direitos do titular, dentro e fora do Brasil. Por
fim, há compartilhamento de dados, pessoais ou não, através da plataforma Google
Forms que viabiliza nossa Calculadora de Probabilidade de Vazamento de Dados
Empresariais” e com parceiros que serão discriminados abaixo:
Em relação ao nosso site, quando você preenche os formulários disponíveis em
“Contato” e “Solicite uma cotação para nossos serviços”e insere seus dados pessoais
elencados, além daqueles (pessoais ou não) que pode informar ao digitar sua
mensagem, esclarecemos que estes podem ser compartilhados com terceiros. Em
parceria com a empresa de manutenção e desenvolvimento de sites, a Bravo
Interativa, há hospedagem e transferência de dados inseridos nos formulários
referidos unicamente para serem armazenados em nuvem da Linode LLC e Locaweb
Serviços de Internet, sem acesso ao conteúdo, bem como há hospedagem do nosso
website na plataforma Wordpress. Assim, seguem abaixo os contatos das empresas:
1. Armazenamento em nuvem de dados pessoais inseridos, voluntariamente por
você, nos formulários em nosso Site
LINODE, LLC
(o Datacenter fica em Dallas, no Texas)

Endereço para comunicação:
Rua: 249 Arch,
Cidade: Philadelphia,
Estado: Pennsylvania,
CEP: 19106
E-mail: privacy@linode.com
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LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
Endereço: Rua Itapaiúna, 2434, Jardim Morumbi
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
CEP: 05707-001
E-mail: privacidade@locaweb.com.br
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2. Desenvolvimento e manutenção do Site da WEP Compliance pela Bravo
Interativa, na plataforma Wordpress
BRAVO INTERATIVA
Endereço: Rua Duque de Caxias, 956 - Sala 204
Cidade: Lajeado
Estado: Rio Grande do Sul
CEP 95900-050
E-mail: contato@bravo.st
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WORDPRESS.COM
Endereço para comunicação:
Automattic Inc.
Rua: 60 29th Street #343
Cidade: San Francisco
Estado: California
CEP: 94110
E-mail: legal@wordpress.com
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3.

Quais são seus direitos como titular de dados pessoais?

A LGPD é uma norma que visa proteger os seus dados pessoais e nós a
cumprimos com diligência. Com esse fim, ela traz alguns direitos ao titular dos dados
pessoais, que estão expostos em seu artigo 18:

4.

Período de retenção dos dados e segurança aplicada

Os dados pessoais serão tratados conforme a finalidade de sua coleta,
considerando os fatores de necessidade e natureza do tratamento. Você pode
exercer os seus direitos através do Canal de Privacidade disponibilizado em nosso
site ou através de contato com o nosso Encarregado, conforme os dados
disponibilizados na última página.
A WEP adota medidas de segurança, técnicas e administrativas adequadas
para nosso mercado. Promovemos treinamentos e ações educativas com nossos
colaboradores. Além disso, escolhemos parceiros de negócio que estejam alinhados
ao nosso cuidado e firmamos obrigações contratuais visando à segurança e
privacidade. Portanto, o tratamento de dados realizado por Nós está estruturado
para atender os requisitos de segurança, padrão de boas práticas e de governança,
em consonância à Lei Geral de Proteção de Dados e demais normas regulamentares.
5.

Mudanças na Política de Privacidade

Nos preocupamos com a sua privacidade e segurança, portanto, essa Política de
Privacidade poderá passar por atualizações para refletir as melhorias realizadas. Por
isso, recomendamos acessar periodicamente o nosso Site para que conheça
eventuais mudanças efetivadas.
6.
Como solucionar dúvidas sobre dados pessoais com a WEP Compliance?
Se você supõe que seus dados tenham sido usados de forma incompatível com essa
Política ou ainda possua dúvidas, comentários ou sugestões, entre em contato
conosco através de nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (DPO), que
está disponível abaixo:

Encarregado (DPO):
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:
lgdp@wepcompliance.com.br

