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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE 

PROTEÇÃO DE DADOS 

A presente Política traz orientações gerais sobre a privacidade 

e a proteção de dados pessoais de clientes, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de negócios que a 

GEL ENGENHARIA tem acesso em razão do desempenho de suas 

atividades empresariais, criando regras para a coleta, utilização, 

reprodução, compartilhamento, armazenamento e eliminação de dados 

pessoais. 

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer e estar em conformidade com as disposições da 

presente Política de Privacidade e de Proteção de Dados.
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Privacidade e de Proteção de Dados da GEL ENGENHARIA, 

apresenta-se o glossário a seguir com o significado dos termos adotados: 

 

 

• ADMINISTRADORES: Diretores, 

Conselheiros de Administração, 

Gestores, e Membros dos Comitês da 

GEL; 

• CANAL DE DENÚNCIAS: Instância de 

recebimento das denúncias e 

contribuições de eventuais situações 

em desconformidade com o Programa 

de Compliance da GEL ENGENHARIA; 

• CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e 

Conduta da GEL ENGENHARIA, 

integrante do Programa de 

Compliance da empresa; 

• COLABORADORES: Todos os 

funcionários, aprendizes, estagiários 

e demais representantes da GEL que 

atuam em sua sede, filiais, obras e 

demais empreendimentos conduzidos 

direta ou indiretamente pela 

COMPANHIA; 

• COMITÊ DE COMPLIANCE: Órgão 

destinado a averiguar e apurar as 

denúncias trazidas ao Programa de 

Compliance da GEL, cujos membros 

são indicados pelos ADMINISTRADORES 

da COMPANHIA e devidamente 

aprovados pelo Conselho de 

Administração da GEL; 

• COMPLIANCE: Transmite a ideia de 

conformidade em geral, como 

também os mecanismos, medidas e 

previsões de governança corporativa 

que buscam a proteção da imagem e 

integridade da GEL;  

• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Instância societária responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento 

do funcionamento dos mecanismos 

do Programa de Compliance; 

• DADOS PESSOAIS: Informações 

relacionadas a pessoas naturais 

identificadas ou identificáveis, tais 

como nomes, endereços, dados de 

localização, documentos de 

identificação, entre diversas outras 

informações que permitam identificar 

um indivíduo direta ou 

indiretamente; 

• FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

• GEL ENGENHARIA, GEL ou 
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COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. ou a qualquer 

das empresas e sociedades em que a 

COMPANHIA exerça 

predominantemente o poder de 

controle societário. 

• PARCEIROS: Todos os profissionais, 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

contratadas que não sejam 

colaboradores efetivos, que atuam 

direta ou indiretamente em favor da 

GEL em decorrência de um contrato 

associativo celebrado de forma 

definitiva ou temporária. 

• TERCEIROS: pessoa física ou 

jurídica que não possui nenhum tipo 

de vínculo direto ou indireto com a 

GEL; 

• TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: 

Toda e qualquer operação realizada 

com dados pessoais, como as que se 

referem à coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão 

ou extração.
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4. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA POLÍTICA 

Esta Política descreve as condutas vedadas, recomendadas e 

incentivadas para garantir a privacidade e a proteção dos dados 

pessoais sobre os quais a GEL ENGENHARIA tem acesso.  

Essas orientações são baseadas em obrigações legais – em 

especial, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 

13.709/2018) – e em recomendações de órgãos nacionais e 

internacionais. Elas buscam zelar pelo respeito à privacidade e à 

inviolabilidade da intimidade de clientes, administradores, 

fornecedores, colaboradores, prestadores de serviço e parceiros de 

negócio, sendo valores que guiam as relações da COMPANHIA e 

integram as diretrizes de seu Programa de Compliance. 

 

5. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA 

Esta Política se aplica à GEL ENGENHARIA como um todo e a 

quaisquer atividades de negócios administradas ou conduzidas em 

nome da COMPANHIA ou por terceiros intermediários. 

Os administradores, colaboradores e fornecedores da GEL 

devem conhecer o conteúdo desta Política e observá-la no desempenho 

de suas atividades.  

 



 

 
ELABORADO / REVISADO VERIFICADO E 

APROVADO 

REVISÃO 1 30/10/2020 

Iusra Jabbar e 
Gustavo Lobato 

Conselho de 
Administração 

Página 9 de 18 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

6. PARÂMETROS DE CONDUTA NO TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS 

Atualmente, grande parte das organizações trabalham com o 

tratamento de dados pessoais. Nesse sentido, em obediência à 

legislação mais recente, a GEL ENGENHARIA preza pelo respeito à 

privacidade e pela proteção aos dados pessoais de todos os envolvidos 

direta ou indiretamente em suas operações.  

Assim, acionistas, administradores, fornecedores, 

colaboradores, parceiros de negócio e prestadores de serviços internos 

à GEL devem observar os seguintes parâmetros no tratamento de 

dados pessoais: 

  

6.1 Diligências prévias no tratamento de dados pessoais  

Com a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados 

(Lei nº nº 13.709/2019), toda e qualquer operação de tratamento de 

dados pessoais pela COMPANHIA exige cautela para proteger a 

privacidade e a intimidade de pessoas naturais. 

A legislação permite o tratamento de dados pessoais em 

hipóteses específicas, especialmente:  

• Com o consentimento do titular dos dados pessoais;  

• Para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias 

pela COMPANHIA;  

• Para a proteção da vida ou da integridade do titular dos 

dados ou de terceiros; ou  

• Quando necessário para atendimento de interesses 

legítimos da COMPANHIA. 

Diante dessas hipóteses, a GEL ENGENHARIA recomenda que 
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qualquer tratamento de dados pessoais de colaboradores, 

administradores, acionistas, prestadores de serviços e fornecedores 

por integrantes da COMPANHIA ou por seus contratados seja realizada 

com o prévio e explícito consentimento do titular, que será obtido 

preferencialmente por escrito. Nesse caso, é importante que o 

documento tenha cláusula destacada das demais, indicando 

explicitamente quais são as específicas finalidades para as quais o 

titular autoriza o tratamento de seus dados pessoais. 

Na hipótese de transferência internacional de dados pessoais, 

a GEL ENGENHARIA se compromete a colher consentimento específico 

do titular, com destaque para o seu caráter internacional e distinguindo 

claramente esta de outras finalidades.  

A GEL ENGENHARIA também se mostra à disposição para 

fornecer mecanismos para revogação do consentimento pelo titular dos 

dados pessoais, especialmente quando as informações não forem 

necessárias para a execução das atividades da COMPANHIA.  

Ademais, nos casos em que o consentimento for dispensável, 

a GEL ENGENHARIA recomenda que os titulares dos dados pessoais 

sejam informados sobre a realização de tratamento, bem como as 

finalidades e os fundamentos que o justificam. 

Por fim, em todos os casos, a GEL ENGENHARIA demanda que 

o tratamento dos dados seja limitado ao mínimo necessário para a 

realização das finalidades escolhidas, abrangendo apenas os dados 

pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades 

do tratamento.   
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6.2 Direitos dos titulares dos dados pessoais  

Os direitos dos titulares dos dados pessoais são um dos pontos 

mais fundamentais na proteção da privacidade e da intimidade por esta 

Política. 

Em atenção a isso, a GEL ENGENHARIA preza pela possibilidade 

de os titulares terem amplo acesso aos dados pessoais que 

eventualmente forem tratados pela COMPANHIA ou por seus 

contratados.  

Nesse sentido, a COMPANHIA disponibilizará as informações 

sobre o tratamento de dados aos seus titulares sempre que solicitado, 

de forma clara, adequada e ostensiva, com identificação da finalidade 

do tratamento, da sua forma de realização e da sua respectiva duração. 

A GEL ENGENHARIA também reconhece que os titulares dos 

dados pessoais por ela tratados têm direito de obter da COMPANHIA, a 

qualquer momento e mediante requisição, o seguinte: 

• Confirmação da existência de tratamento de seus dados 

pessoais; 

• Acesso aos dados pessoais; 

• Correção de dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados; 

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em violação à 

legislação aplicável; 

• Eliminação dos dados pessoais tratados com o seu 

consentimento após o término de seu tratamento; 

• Informação das entidades públicas e privadas com as 

quais a COMPANHIA compartilhou dados; 
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• Informação sobre a possibilidade de não fornecer 

consentimento e sobre as consequências da negativa; 

• A revogação do consentimento. 

A GEL ENGENHARIA assegura que todas as operações de 

tratamento de dados pessoais são devidamente registradas em seus 

sistemas, especialmente quando esses dados são imprescindíveis para 

a realização das atividades da COMPANHIA. 

 

6.3 Término do tratamento e eliminação de dados pessoais 

Os dados pessoais podem ser preservados enquanto 

necessários e pertinentes para o alcance de uma determinada 

finalidade. Quando essa finalidade inicial é alcançada ou quando os 

dados pessoais deixam de ser necessários ou pertinentes, ocorrerá o 

término do tratamento desses dados. 

Prezando pela privacidade e pela intimidade dos envolvidos em 

suas operações, a GEL ENGENHARIA incentiva que os dados pessoais 

sejam eliminados ou anonimizados logo após o término de seu 

tratamento, com comunicação da iniciativa aos titulares desses dados. 

A GEL ENGENHARIA recomenda que os dados pessoais sejam 

conservados, sem eliminação após o encerramento do tratamento, 

apenas nas seguintes hipóteses: 

• Para o cumprimento cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pela própria COMPANHIA;  

• Para transferência a terceiro, desde que respeitados os 

requisitos de tratamento de dados dispostos na 

legislação, como a necessidade de obtenção de prévio 
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consentimento explícito para tanto; ou  

• Uso exclusivo da COMPANHIA, vedado seu acesso por 

terceiros, e desde que os dados tenham sido 

anonimizados. 

 

6.4 Medidas de segurança para preservação de dados 

pessoais 

Em atenção à sensibilidade das informações, a GEL 

ENGENHARIA dispõe de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 

autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação, ou qualquer forma de tratamento inadequado 

ou ilícito. Para isso, a COMPANHIA possui sistemas de gestão de 

informação devidamente protegidas contra malwares e outros ataques 

cibernéticos. 

A segurança dos dados pessoais eventualmente tratados pela 

GEL ENGENHARIA é assegurada em todas as etapas dos serviços 

executados, até o término do processo de tratamento, com a 

respectiva eliminação dessas informações. 

Ademais, a GEL ENGENHARIA garante que toda e qualquer 

ocorrência de incidente de segurança seja prontamente comunicada 

aos responsáveis, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao 

titular dos dados pessoais violados para a implementação de melhorias 

e para adoção de eventuais providências cabíveis. 

Nesse sentido, o Comitê de Compliance da GEL ENGENHARIA 

promoverá contínuo monitoramento do sistema de gestão de 

informações e de dados pessoais, para detectar erros nos 
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procedimentos, identificar tentativas e violações efetivas, e, assim, 

prevenir incidentes de segurança no sistema. A partir do diagnóstico 

periodicamente coletado, o Comitê buscará implementar melhorias e 

aprimoramentos em seus sistemas e procedimentos. 

Todas as práticas de manutenção de segurança dos dados 

pessoais são incentivadas por meio de treinamentos e conscientizações 

reiteradamente promovidos pela GEL ENGENHARIA, que assegurará 

recursos e esforços para tanto. 

  

7. PARÂMETROS DE CONDUTA ESPERADA DE 

FORNECEDORES E PARCEIROS 

A GEL ENGENHARIA prioriza a contratação com fornecedores e 

parceiros que prezem pela proteção de dados pessoais em suas 

operações. 

Assim, em seus acordos e contratos que envolvam a 

transferência e/ou o tratamento de dados pessoais, a COMPANHIA 

demanda que essas operações sejam devidamente especificadas, com 

indicação das medidas mínimas técnicas e organizacionais para que as 

obrigações de proteção de dados pessoais e de segurança da 

informação sejam cumpridas.  

Além disso, a GEL ENGENHARIA também recomenda que o 

instrumento apresente as responsabilidades assumidas pelo 

fornecedor ou parceiro em questão, com explicitação da finalidade 

específica que autoriza o tratamento do dado pessoal eventualmente 

transferido. 
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Com isso, a COMPANHIA privilegia a realização de negócios com 

fornecedores e parceiros que adotem as seguintes cautelas: 

• Implementação de medidas de segurança contra 

alteração, perda, eliminação ou compartilhamento 

irregular e indevido de dados pessoais; 

• Transferência de dados pessoais para terceiros que 

tenham sido fornecidos pela COMPANHIA somente com 

sua anuência e com prévio consentimento do seu titular, 

para o cumprimento de finalidade predeterminada; 

• Comunicação imediata da GEL ENGENHARIA e das 

instâncias competentes de qualquer falha ou incidente 

de segurança que comprometa a proteção de 

informações e dados pessoais eventualmente 

fornecidos; 

• Devolução ou eliminação de todos os dados pessoais em 

sua posse que tenham sido fornecidos pela GEL 

ENGENHARIA após (i) os dados não serem mais 

necessários ou pertinentes para as finalidades do 

contrato firmado; (ii) a extinção ou expiração do prazo 

do contrato firmado; ou (iii) após solicitação da 

COMPANHIA. 

 

8. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

No caso de presenciar ou ser instado a participar de qualquer 

prática incompatível com os princípios do Programa de Compliance da 

GEL ENGENHARIA, o acionista, administrador, colaborador e prestador 
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de serviço deve comunicar imediatamente sobre qualquer 

irregularidade envolvendo a violação à proteção de dados pessoais. 

Dessa forma, conforme o Código de Ética e Conduta, tanto em 

tais casos quanto na hipótese de o administrador ou o colaborador da 

GEL ENGENHARIA ter ciência de qualquer outro ato que contrarie os 

documentos do Programa ou esta Política, o Comitê de Compliance 

deverá ser imediatamente comunicado.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

no Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

No caso de dúvidas sobre aplicação de normas de privacidade e 

de proteção de dados pessoais, o Comitê de Compliance está à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas, por meio dos canais de 

comunicação descritos no site da COMPANHIA. 

 

9. LIDERANÇA DA POLÍTICA E ENCARREGADO PELO 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

As competências de cada um dos órgãos de liderança do 

Programa de Compliance, para o fim de cumprimento desta Política, 

são determinadas tal qual no Código de Ética e Conduta e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA.  

Aplicam-se à Política de Privacidade e de Proteção de Dados os 

deveres de (i) revisão periódica de seus termos, conforme as demais 

políticas adotadas pela GEL ENGENHARIA (sempre que entendido 

pertinente); (ii) reporte periódico do Comitê de Compliance para com 



 

 
ELABORADO / REVISADO VERIFICADO E 

APROVADO 

REVISÃO 1 30/10/2020 

Iusra Jabbar e 
Gustavo Lobato 

Conselho de 
Administração 

Página 17 de 18 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

os demais órgãos de liderança do Programa de Compliance e 

Integridade da GEL ENGENHARIA, tal como determinado no Código de 

Ética e Conduta e na Política Anticorrupção e Antissuborno (sempre 

que entendido pertinente); e, (iii) comunicação imediata de qualquer 

irregularidade ou situação sensível que demande o conhecimento 

imediato da administração e da liderança do Programa de Compliance. 

O Comitê de Compliance da GEL ENGENHARIA também indicará 

encarregado pelo tratamento de dados entre os seus membros 

integrantes, que, em nome do Comitê, será responsável por: 

• Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar 

esclarecimentos e adotar providências;  

• Receber comunicações da autoridade nacional e adotar 

providências;  

• Orientar os funcionários e os contratados da COMPANHIA 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à 

proteção de dados pessoais;  

• Executar as demais atribuições determinadas pela GEL 

ENGENHARIA ou estabelecidas em normas 

complementares. 

 

10. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 
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• Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018); 

• ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013: Tecnologia da Informação – Técnicas de 

Segurança – Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos; 

• ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013: Tecnologia da Informação – Técnicas de 

Segurança – Código de prática para controles de segurança da informação; 

• ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019 Versão Corrigida:2020: Técnicas de 

Segurança – Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 

27002 para gestão da privacidade da informação – Requisitos e Diretrizes  

• Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA; 

• Política Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA. 

  

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Privacidade e de Proteção de Dados da GEL 

ENGENHARIA foi aprovada em 30/10/2020 pelo Conselho de 

Administração da COMPANHIA e entra em vigor na mesma data. 


