
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Para os fins desta Política de 
Privacidade, considera-se dados 
pessoais a informação relacionada a 
pessoa natural identificada ou 
identificável. 

Esse documento foi elaborado para te proteger e 
informar.  A BRPROBE valoriza seus dados pessoais e por 
isso criou esta Política de Privacidade em conformidade 
com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
(Lei n.13.709/2018). 

É válida e aplicável em todo território nacional.

Um pequeno dicionário de termos utilizados nesse documento

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18)

ANPD

Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Dados pessoais
Trata-se de qualquer informação relacionada à pessoa natural

identificável ou que possa identificá-la.

Tratamento
É qualquer coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração dos dados pessoais.

Titular
É a pessoa natural a quem se referem os dados.

Encarregado de Dados
Pessoa indicada pelo Control Core para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, o titular de dados e a ANPD.

Controlador de Dados
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que toma
todas as decisões referente ao tratamento de dados pessoais e
determina as finalidades e meios de tratamentos.

Nós da BRP Transdutores, reconhecemos a importância da
privacidade, da segurança e da proteção de dados para
todos os titulares de dados que possam ter seus Dados
Pessoais ou de outra natureza processados, por meio dos
meios físicos ou através dos sistemas da empresa.

Queremos que você, titular, saiba que a confidencialidade
das informações que tratamos está assegurada de acordo
com esta Política de Privacidade e em conformidade com a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



A BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n°
19.251.315/0001-30, estabelecida na cidade de 
Ribeirão Preto, estado de São Paulo, doravante 
denominada BRP Transdutores 
é a Controladora de dados. 
Por esta razão esclarece como ela realiza o 
tratamento de dados pessoais.

Coletamos somente os dados necessários para iniciar uma relação comercial com nossos 
clientes, sendo essencialmente:

>>  Nome ou Razão Social, Telefone Comercial, E-mail

Não será considerada informação pessoal, privilegiada e/ou confidencial, não estando, portanto, sujeita 
ao sigilo, as informações que já eram de domínio público na ocasião em que foram recebidas, ou 
passem a ser de domínio público sem infringir as obrigações ora assumidas.

Qual finalidade da coleta?

Outras possibilidades 

O titular pode fornecer essas informações para cadastramento através de formulários 
apropriados, por e-mail ou ainda em determinadas áreas do site, como por exemplo, para 
candidatar-se a uma vaga de emprego, para solicitar informativos de mercado, opiniões e 
artigos técnicos ou para realizar um orçamento de serviços.

Os dados coletados serão tratados estritamente com a finalidade específica de identificar e 
contactar empresas, tais como clínicas, hospitais ou, ainda, profissionais liberais da área da 
saúde a fim de processar pedidos ou contratos de prestação de serviços ou venda de 
produtos especializados que compõe nosso portfólio.

É nosso colaborador?
Acesse a Política de Privacidade interna.
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Quais as bases legais – requisitos 
técnicos e hipóteses - para
realizar o tratamento de dados?

Mediante consentimento livre, inequívoco e esclarecido, quando necessário for; nos 
limites do nosso Legítimo Interesse para abordar uma empresa a respeito de nossos 
produtos e serviços; para execução de pedidos, contratos ou procedimentos preliminares 
à execução de um contrato; para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias;  para 
proteção de crédito; para exercício regular de direitos, e; para proteção da vida.

Controlador ou Operador

Para as situações nas quais a BRPROBE coleta dados para seus próprios fins, para o exercício regular de suas atividades, ela 
está agindo como Controlador. Neste papel a empresa disponibiliza sistemas, aplicativos ou ambientes próprios ou de 
terceiros e realiza a gestão de dados de pessoas que são necessários a condução de seus negócios.

Métodos de Segurança

A BRPROBE mantém mecanismos de tecnologia da informação alinhados aos padrões técnicos e 
regulatórios de mercado visando assegurar a integridade e proteção dos seus dados, com políticas, 
soluções de segurança nos hardwares e softwares, relatórios de monitoramento e auditorias 
internas que ajudam a identificação e mitigação de potenciais riscos no processo. Ademais, a
BRPROBE regularmente treina seus colaboradores em suas políticas internas, visando assegurar 
através de medidas administrativas a segurança e a confidencialidade de seus dados.
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Poderá ocorrer para fins de identificação, cadastro, 
faturamento e programação de atendimento técnico 
especializado.

Notificação sobre Incidente de Segurança 

Caso a BRPROBE tome conhecimento de um incidente de 
segurança, que possa acarretar em qualquer violação à segurança 
dos sistemas de informação, incluindo invasões, vazamentos de 
dados ou qualquer outro, a BRPROBE , em prazo razoável, irá 
notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e 
se aplicável, notificará o titular com informações sobre os dados 
afetados, medidas técnicas e de segurança utilizadas para 
proteção de dados, de acordo com o disposto nos artigos 48, § 1º, 
da LGPD.

Compartilhamento de Dados

Realiza transferência externa com 
parceiros de negócios ou a pedido 
de autoridades competentes. 
Os dados jamais são vendidos 
para outros agentes de 
tratamento.

Interna

Externa Internacional

Os dados pessoais 
coletados poderão ser 

armazenados em 
provedores ou servidores  

localizados no Brasil e 
também em outros países.

Cookies são pequenos pedaços de dados
armazenados no seu navegador quando visita nosso
site, geralmente usados para rastrear as
configurações selecionadas pelos usuários e suas
atividades de navegação. O titular pode opor-se ao
armazenamento de alguns cookies quando acessa
o website da BRP Transdutores.
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Se você tiver quaisquer dúvidas 
sobre esta Política de Privacidade, 
ou queira acessar, corrigir ou 
solicitar qualquer informação que 
tenhamos coletado sobre você, 
fique à vontade para contatar 
nosso encarregado de dados.

Quais são os seus direitos?

Confirmar a existência de tratamento;
Acessar os dados;

Corrigir os dados incompletos, inexatos ou 
desatualizados;

Anonimizar, bloquear ou eliminar dados 
desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD;

Portabilizar os dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados 
os segredos comercial e industrial;

Eliminar os dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 
observadas as exceções (art. 16, LGPD);

Receber informações das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados;

Receber informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento 
e sobre as consequências da negativa; e

Revogar o consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

privacy@brptransdutores.com.br
www.portaldaprivacidade.com

Todas as requisições somente serão atendidas mediante 
comprovação de sua identidade.

Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a 
qualquer momento, sem prévio aviso. 
Data de publicação: 10.10.2021_v1
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