Aviso de Privacidade Styropek
Em resposta à Lei Federal de proteção de dados pessoais em posse da empresa: Styropek EPS do Brasil, residente
em Avenida Brasil, 791, CEP: 12521-000, Engenheiro Neiva – Guaratinguetá, São Paulo.
Respectivamente, informamos o seguinte: (Por favor leia as informações abaixo com atenção).
Seguimos todos os princípios estabelecidos pela Constituição Federal.
Fonte de dados pessoais:
Para a prestação e nossos serviços comerciais, atividades administrativas e trabalhistas utilizamos:


Informações extraídas diretamente através de diversos meios: Entrevistas pessoais, informes,
preenchimento de materiais impresso, contato telefônico e outros meios eletrônicos.



Informações extraídas através do fornecimento voluntário de suas informações em qualquer formulário do
site, promoções ou a utilização de nossos serviços e consulta de nossas ofertas de trabalho.



Informação que obtemos em fontes públicas legalmente disponíveis.
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Uso de dados pessoais:



Para apresentação de novos Serviços comerciais.



Para atividades administrativas, trabalhistas e contratuais.



Para fins de identificação e prestação de serviços.



Para fins estatísticos



Para fins de comunicação, promoção, difusão (via telefone, e-mail, SMS. etc.) de produtos e ou serviços.

Em nenhum caso se dará um uso distinto dos dados pessoais aqui mencionados anteriormente a qualquer dado
pessoal imputado pelo candidato, a menos que ocorra uma mudança nesta política.
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Compartilhar informações:

Por regra geral não compartilhamos informações sem o consentimento explicito do titular e não difundimos,
distribuímos e nem comercializamos.

É possível que compartilhemos as informações:



Para complementar um procedimento solicitado pelo titular da informação.



Com terceiros, fornecedores de produtos ou serviços para atender às necessidades do proprietário com a
qualidade oportuna oferecida.



Para atender requerimentos das autoridades e para proteger e defender os direitos da Styropek e suas
subsidiárias
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Como protegemos os dados pessoais:

Em cumprimento com a normativa vigente, uma vez que você entregue seus dados pessoais, afirmamos que
estes sejam conservados indefinidamente em diferentes meios seguros que a tecnologia permita.
Os dados pessoais estarão protegidos de forma administrativa, técnica e física para evitar perdas usos incorretos
ou acessos não autorizados, publicação, modificação ou destruição dos dados pessoais que nos foram
proporcionados.
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Alterações a este aviso de privacidade:

Styropek EPS do Brasil e suas subsidiárias, poderá a qualquer momento, revisar e fazer modificações
necessárias para adequar, atualizar, melhorar e atender novas disposições legais, ao presente aviso de
privacidade.
Para sua segurança, verifique em intervalos regulares o conteúdo deste Aviso de Privacidade.
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Dados pessoais sensíveis:

De acordo com a lei de proteção de dados pessoais de particulares, são considerados dados pessoais sensíveis
aqueles relativos à origem racial ou étnica, estado de saúde atual e futuro, informação genética, crenças
religiosas, filosóficas e morais, afiliação sindical, opiniões políticas, preferência sexual.

Nestes casos, o titular deve manifestar o seu consentimento expresso, por meio de sua assinatura manuscrita,
assinatura eletrônica, ou qualquer mecanismo de verificação estabelecido para essa finalidade.
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Como entrar em contato conosco:

Fale conosco através do e-mail: rh.br@styropek.com ou ligue para (+55) 11 4935-0719.
Endereço: Styropek EPS do Brasil (Recursos Humanos)
Avenida Brasil, 791 - CEP: 12521-000 Engenheiro Neiva – Guaratinguetá, São Paulo.

