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1. Introdução
A sua privacidade é muito importante para nós.
Desenvolvemos esta Política de Proteção de Dados
para que você entenda como coletamos, usamos, armazenamos, compartilhamos, transmitimos, transferimos, excluímos ou processamos seus dados pessoais.
Esta Política de Proteção de Dados descreve as medidas que tomamos para garantir a proteção de seus
dados pessoais. Também informamos como você
pode entrar em contato para que possamos responder quaisquer perguntas que você possa ter sobre a
proteção de dados e como você pode exercer seus
direitos.

relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável, ou seja, que permita identificar
a respectiva pessoa física por meios razoavelmente prováveis de serem usados.
QQ

QQ

2. Escopo

QQ

A Política Global de Proteção de Dados se aplica
à Dauer Capital Investimentos Ltda. (doravante denominada “DAUERCAPITAL”) para todas as dimensões e
atividades onde operamos.

QQ

Esta política se aplica ao processamento de dados pessoais coletados pela DAUERCAPITAL, direta ou
indiretamente, de todos os indivíduos, incluindo, mas
não limitados aos atuais, futuros ou potenciais candidatos a emprego, colaboradores, clientes, consumidores, crianças, fornecedores, contratados/subcontratados, acionistas ou quaisquer terceiros.
Nesta Política, “você” e “seu” indica qualquer indivíduo coberto. “Nós”, “nosso” e “DAUERCAPITAL”
significa a organização global das entidades da
DAUERCAPITAL.

3. Definições
Agentes de tratamento: o controlador e o
operador.
QQ

QQ
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Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem
as decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais.
Dado Pessoal: toda e qualquer informação

QQ

Dado Pessoal Sensível: 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.
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador;
Controlador: responsável pelo tratamento dos
dados pessoais. É quem será responsável pelas
decisões referentes ao tratamento dos dados
pessoais coletados.
Titular: pessoa natural a quem se referem os
dados pessoais que são objeto de tratamento.
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

No caso da DAUERCAPITAL é o controlador e na
maioria das situações o operador também.

4. Finalidades de Tratamento dos Dados Pessoais
Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei nº 13.709/18 com redação ajustada pela Lei nº
13.853 de 2019, também conhecida como LGPD),
tratamento é toda atividade realizada com dados
pessoais.
A DAUERCAPITAL realiza o tratamento de dados
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pessoais com finalidades específicas e de acordo com
as bases legais previstas na LGPD, tais como: para o
cumprimento das obrigações legais e regulatórias,
para o exercício regular de direitos e, sempre que
necessário, para a execução dos contratos firmados
com seus clientes, funcionários e estagiários ou para
atender aos interesses legítimos da entidade, de seus
clientes ou de terceiros. Para qualquer outra finalidade, para a qual o consentimento do titular deva ser
coletado, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

5. Coleta e Processamento de Uso de Seus Dados Pessoais
Comprometemo-nos a cumprir toda a legislação
aplicável em relação a dados pessoais e asseguraremos que os dados pessoais sejam coletados e processados de acordo com as disposições da lei de proteção de dados e outras leis locais aplicáveis, se houver.

6. Transparência
Nós não coletamos ou processamos dados pessoais sem ter uma razão legal para fazê-lo. Podemos
ter que coletar e processar seus dados pessoais quando necessário para a execução de um contrato do
qual você é parte, ou quando for necessário para o
cumprimento de uma obrigação legal à qual estamos
sujeitos ou quando necessário, com o seu consentimento prévio. Também podemos coletar e processar
seus dados pessoais para os interesses legítimos da
DAUERCAPITAL, exceto quando esses interesses forem anulados por seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais.
Quando exigido pela lei aplicável, buscaremos
seu consentimento prévio (por exemplo, antes de coletar quaisquer dados pessoais sensíveis).

7. Objetivo Legítimo, Limitação e Minimização
de Dados
Seus dados pessoais são coletados para fins es-

pecíficos, explícitos e legítimos e não são processados
de maneira incompatível com esses propósitos.
Quando a DAUERCAPITAL age para seus próprios
propósitos, seus dados pessoais são processados
principalmente para, mas não limitados aos seguintes propósitos: gestão de recrutamento, gestão de
recursos humanos, contabilidade e gestão financeira,
finanças, gestão de tesouraria e tributária, gestão de
risco, gestão de segurança de pessoal, fornecimento
de ferramentas de TI ou sites internos e quaisquer
outras soluções digitais ou plataformas colaborativas,
gerenciamento de suporte de TI, gerenciamento de
segurança e saúde, gerenciamento de segurança de
informações, gerenciamento de relacionamento com
cliente, comunicação interna e externa e gestão de
eventos, cumprimento de obrigações contra lavagem
de dinheiro ou quaisquer outros requisitos legais,
operações de análise de dados, gestão corporativa
legal e implementação de processos de compliance.

8. Precisão dos Dados e Limitação de Armazenamento
A DAUERCAPITAL manterá os dados pessoais
processados com precisão e, quando necessário,
atualizados. Além disso, mantemos apenas dados
pessoais pelo tempo necessário para as finalidades
para as quais são processados. A DAUERCAPITAL atuará de acordo com as instruções de seus clientes, a fim
de auxiliá-los no cumprimento desta obrigação.

9. Segurança dos Seus Dados Pessoais
Implementamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os Dados pessoais
contra alteração ou perda acidental ou ilegal, ou de
uso, divulgação ou acesso não autorizado.
Tomamos, quando apropriado, todas as medidas
razoáveis baseadas em privacidade por design e privacidade por princípios padrão para implementar as
salvaguardas necessárias e proteger o processamento
de dados pessoais. Também realizamos, dependen-
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do do nível de risco levantado pelo processamento,
uma avaliação de impacto de privacidade (“PIA”) para
adotar salvaguardas apropriadas e garantir a proteção
dos dados pessoais. Também fornecemos proteções
de segurança adicionais para dados considerados
confidenciais.

10. Divulgação dos Seus Dados Pessoais
Podemos, no curso normal de nossos negócios e
para fins de processamento, compartilhar seus dados
pessoais com o pessoal relevante dentro da DAUERCAPITAL, ou com nossos colaboradores devidamente
autorizados, contratados/subcontratados, auditores
independentes, para assegurar a consistência em nossas atividades de contratação, maximizamos a qualidade e a eficiência de nossos serviços e de nossas
operações comerciais.
Também podemos ser obrigados a divulgar dados pessoais a autoridades reguladoras, tribunais e
agências governamentais quando exigido por lei, regulamento ou processo legal, ou defender os interesses, direitos ou propriedade da DAUERCAPITAL ou de
terceiros relacionados.
Caso contrário, não compartilharemos seus dados pessoais com outras partes, a menos que você os
solicite ou nos tenha dado aprovação prévia para tal
compartilhamento.

11. Transferências de Dados Pessoais
Internacionais
A DAUERCAPITAL não realiza transferência internacional de dados pessoais de clientes, funcionários
ou estagiários.

12. Cookies
Como muitas empresas, nosso site podem usar
“cookies”. Cookies são partes do texto que são colocadas no disco rígido do seu computador quando
você visita determinados sites. Podemos usar cookies
para nos informar, por exemplo, se você já nos visitou
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antes ou se você é um novo visitante e nos ajuda a
identificar recursos nos quais você possa ter o maior
interesse. Os cookies podem aprimorar sua experiência on-line, salvando suas preferências enquanto você
visita um site.

12.1 – Tipos de Cookies / O que eles fazem?
12.1.1 – Necessários
Os cookies são essenciais para que o website da
Organização permita que você navegue corretamente, bem como faça o uso de todas as funcionalidades
disponíveis.

12.1.2 – Funcionais
Os cookies permitem que a página da Organização se lembre de suas escolhas, para proporcionar
uma experiência personalizada. Também, possibilitam
que os Usuários assistam a vídeos e utilizem ferramentas sociais, campos para comentários, fóruns, dentre
outros.

12.1.3 – Marketing
Os cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos Usuários. Podem
ser utilizados para apresentar publicidade com um
maior direcionamento ou limitar o número que esta
é veiculada, nas páginas da Organização. Também,
permitem a medição da eficácia de uma campanha
publicitária lançada.

13. Seus Direitos
A DAUERCAPITAL está comprometida em garantir a proteção de seus direitos sob as leis aplicáveis.
Você encontrará abaixo uma lista resumindo seus diferentes direitos:
a. A confirmação da existência de tratamento;
b. O acesso aos dados;
c. A correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;
d. A anonimização, bloqueio ou eliminação de
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dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a Lei;
e. A portabilidade dos dados a outro fornecedor;
f. A eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses de
guarda legal e outras dispostas em Lei;
g. A obtenção de informações sobre as entidades
públicas ou privadas com as quais a DAUERCAPITAL compartilhou seus dados, exceto nos
casos de cumprimento de demandas legais
previamente classificadas como sigilosas;
h. A informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser
informado sobre as consequências, em caso
de negativa;
i. A revogação do consentimento;
j. A oposição aos tratamentos realizados com
fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD;

namento mínimo de informações determinado pela
legislação brasileira, dentre outras determinações legais aplicáveis.

14. Atualização
Podemos atualizar esta Política Global de Proteção de Dados oportunamente, à medida que nossas
mudanças nos negócios ou requisitos legais mudam.
Se fizermos alterações significativas a esta política,
publicaremos um aviso em nosso site quando as alterações entrarem em vigor e, quando apropriado,
enviaremos uma comunicação direta a você sobre a
alteração.

15. Entre em contato e exercício de direitos
Se você quiser exercer algum dos direitos ou se
tiver dúvidas sobre a coleta e o processamento de
seus dados pessoais pela DAUERCAPITAL, poderá enviar suas dúvidas ou reclamações enviando um e-mail
para: contato@dauer.com.br.

k. A revisão de decisões tomadas unicamente
com base em tratamento automatizado de
dados pessoais que afetem os interesses dos
titulares de dados, respeitados os segredos
comercial e industrial da DAUERCAPITAL, tais
como, mas não limitando-se, àqueles pautados em critérios de risco de crédito, de prevenção a fraudes ou de decorrentes de execução
de contrato.
l. Direito de apresentar uma queixa à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) caso
sua petição não tenha sido solucionada no
prazo estabelecido na regulamentação.
A DAUERCAPITAL empreenderá todos os esforços
para atender tais pedidos no menor espaço de tempo
possível e dentro dos prazos estabelecidos pela lei.
No entanto, mesmo nos casos de requerimento
de exclusão, deverá ser respeitado o prazo de armaze-
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