
Política de Privacidade aos Usuários de Website e Contratantes dos 
Serviços Simplific Pavarini 

 

1.1. Objetivo 
Em atendimento à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (a “Lei Geral de Proteção de 

Dados” ou, simplesmente, “LGPD”), a Simplific Pavarini (para os fins desta Política de 

Privacidade, a seguir referida simplesmente por "Nós") reforça, por meio da presente 

Política, que leva a privacidade a sério. 

Por isso, nos termos desta Política de Privacidade aos Usuários de Website e 

Contratantes dos Serviços Simplific Pavarini ("Política"), explicamos, de forma clara e 

acessível ao público, as formas como nós utilizamos, armazenamos e protegemos os 

dados pessoais coletados a partir do uso dos nossos serviços e soluções (coletivamente 

"Serviços") e da visita aos nossos websites. Através desta Política, também pretendemos 

esclarecer, de forma didática, como as pessoas titulares dos dados podem exercer os 

direitos previstos na legislação aplicável. 

Os dados pessoais que coletamos dependem do contexto das suas interações com a 

Simplific Pavarini. Para facilitar a sua compreensão, explicamos nesta Política como 

tratamos os dados de (i) contratantes dos serviços da Simplific Pavarini 

("Contratantes"), e de usuários dos nossos websites ("Usuários"), coletivamente 

("Titulares" ou "você"). 

 

1.2. Definições e Conceitos decorrentes da LGPD 
1.2.1. AGENTES DE TRATAMENTO 
São aqueles responsáveis pelo Tratamento de Dados Pessoais e estão separados em 
duas categorias: o Controlador e o Operador. O Controlador é a pessoa ou a empresa 
responsável pelas decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. O Operador, 
por sua vez, é a pessoa ou a empresa que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em 
nome do Controlador, seguindo as suas instruções. 
 
1.2.2. DADOS PESSOAIS 
Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável. 
 
1.2.3. TRATAMENTO 
Qualquer operação realizada com os Dados Pessoais de forma automatizada ou não, ou 
seja, é a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, armazenamento, arquivamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração. 
 



1.3. Dados de Titulares – Contratantes dos Serviços e Usuários de website 
1.3.1. DADOS QUE COLETAMOS 
De forma geral, quando um Titular (ou para os fins desta seção, "você") ou a sua 

empresa contrata, utiliza ou interage com os Serviços, nós coletamos os seus dados 

pessoais, que podem ser divididos em duas grandes categorias: 

(i) Dados que Contratantes nos fornecem para desempenho dos Serviços: quando você 

contrata, utiliza ou interage com os Serviços ou se comunica conosco de alguma forma, 

você (ou a sua empresa) pode nos fornecer alguns dados. Esses dados, geralmente 

voltados à composição de um grupo de trabalho, o denominado Working Group List 

(“WGL”) das operações em que prestamos nossos Serviços, incluem: 

✓ Dados de contato profissional, como o seu nome, cargo, empresa, número de 
telefone e endereço de e-mail; 

 
(ii) Dados que coletamos automaticamente de Usuários de nosso website: quando você 

utiliza os nossos serviços, nós podemos coletar e armazenar dados de forma automática. 

Esses dados incluem: 

✓ Dados de dispositivos que você usa para acessar os Serviços, como o seu sistema 
operacional, informação de geolocalização e identificador do dispositivo; 

✓ Dados de registros, como suas atividades nos Serviços (como por exemplo a 
data e hora associadas com o seu uso, as páginas e arquivos visualizados, pesquisas e 
outras ações que você realiza (como, por exemplo, quais funcionalidades você utilizou); 

✓ Dados de navegação, ou seja, dados sobre como você utiliza e interage com os 
nossos Serviços, o que pode incluir das datas em que você utilizou os Serviços e as suas 
atividades de navegação; 
 

1.3.2. COMO UTILIZAMOS OS DADOS 
Nós utilizamos os dados coletados ou recebidos a partir da utilização dos Serviços para 

as seguintes finalidades: 

✓ Cumprir com nossas obrigações contratuais com você ou com a sua empresa; 

✓ Notificá-lo sobre eventuais eventos ocorridos no escopo da prestação dos 
Serviços; 

✓ Reforçar nossos procedimentos de segurança e proteção, visando a prestação 
de Serviços mais seguros e eficazes; 

✓ Fornecer informações sobre nossos Serviços; 

✓ Avaliar ou entender a eficácia das funcionalidades que desenvolvemos, visando 
fornecer soluções relevantes para você; 

✓ Gerenciar riscos e detectar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras 
atividades potencialmente ilegais ou proibidas, além de violações de políticas, 
contratos ou termos de uso aplicáveis; 

✓ Conforme necessário, para estabelecer, exercer e defender direitos em 
processos judiciais, administrativos ou arbitrais; 



✓ Cumprir com obrigações legais ou regulatórias, ou conforme exigido em um 
processo judicial, por qualquer órgão de aplicação da lei ou do governo com 
competência, ou que alegue ter competência, sobre a Simplific Pavarini. 

 
1.4. Cookies e Tecnologias de Rastreamento 
Nós podemos utilizar diversas tecnologias para coletar e armazenar, de forma 

automática, dados sobre o uso dos Serviços. Essas tecnologias incluem cookies. Nós 

usamos as informações coletadas por meio dessas tecnologias para otimizar e 

personalizar a sua experiência de navegação, desenvolver e aplicar funcionalidades de 

segurança e procedimentos de prevenção à fraude, dentre outras possíveis utilizações. 

 

1.5. Compartilhamento de dados pessoais 
A Simplific Pavarini não compartilha dados pessoais com terceiros. 

 

1.6. Segurança 
Os Dados Pessoais tratados pela Simplific Pavarini são protegidos por medidas físicas, 

técnicas e organizacionais de segurança para reduzir riscos de perda, mau uso e acesso 

não autorizado, divulgação e alteração, tais como firewalls e criptografia de dados, 

controles de acesso físico a data centers, além de controles de autorização de acesso à 

informação, inclusive tendo em vista a sua Política de Segurança da Informação e Ataque 

Cibernético própria, devidamente discriminada na íntegra de seu Manual de 

Compliance. 

 

1.7. Direitos do Titular 
Os Titulares de dados pessoais possuem direitos resguardados pela Simplific Pavarini no 

que se refere aos seus dados pessoais e poderão exercê-los entrando em contato 

conosco por meio do e-mail: splab@simplificpavarini.com.br. 

✓ Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais; 

✓ Acesso aos dados pessoais, nos termos da legislação aplicável; 

✓ Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

✓ Portabilidade dos dados; 

✓ Exclusão de dados, quando este forem tratados com base no consentimento do 
Titular ou quando os dados forem desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a legislação aplicável; 

✓ Revogação do consentimento, quando aplicável. 
Por motivos de segurança, somente poderemos atender à sua solicitação se tivermos 

certeza da sua identidade. Sendo assim, poderemos solicitar dados ou informações 

adicionais para a confirmação da identidade e da autenticidade do Titular. Note que, 

como mencionado acima, em grande parte dos Serviços que oferecemos, a Simplific 

Pavarini atua como operador dos dados pessoais, segundo as instruções de nossos 

Contratantes. Caso você seja um Titular e deseje exercer os seus direitos com relação 



aos dados pessoais que a Simplific Pavarini trata enquanto operador, você deve contatar 

o Contratante que está utilizando os Serviços. 

 

1.8. Término do Tratamento 
Esta Política de Privacidade se aplica às circunstâncias acima mencionadas durante todo 

o período em que a Simplific Pavarini armazenar os dados pessoais. Nós armazenamos 

e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do 

tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo 

necessário a preservar o legítimo interesse da Simplific Pavarini. Assim, trataremos seus 

dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário 

para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: (i) quando a 

finalidade para qual o dado pessoal foi coletado for alcançada, e/ou os dados pessoais 

coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade; (ii) 

quando o Titular solicitar a exclusão de seus dados; e (iii) quando houver uma 

determinação legal neste sentido. 

Nos casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses 

estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política, os dados pessoais serão 

eliminados e esta Política não será mais aplicável ao seu relacionamento com a Simplific 

Pavarini. 

 

1.9. Alteração na Política de Privacidade 
Com a constante evolução do modelo de negócio, a Simplific Pavarini reserva-se o 

direito de alterar esta política de privacidade a qualquer momento, mediante publicação 

da versão atualizada em seu website. Caso exista uma alteração material no tratamento 

dos dados pessoais, você será informado e terá a oportunidade de analisar a política 

revisada antes de decidir continuar usando nossos Serviços. 

 


