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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 

 
 

 
1. OBJETIVO 

 
Esta Política de Privacidade objetiva lhes trazer o entendimento acerca dos dados 

pessoais tratados pela AUTOMOTIVE BUSINESS (“doravante referida neste 
documento como Responsável pelo Tratamento”), conforme exigido por lei, incluindo as 
disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13. 709/2018 (LGPD). 
 
Esta Política de Privacidade descreve os tipos de dados pessoais ou informações 
pessoais que tratamos, como usamos as informações, como protegemos as 
informações/dados que coletamos, por quanto tempo armazenamos, com quem 
partilhamos, a quem transferimos, bem como os direitos que os titulares de dados 
podem exercer em relação ao tratamento dos seus dados pessoais pela AUTOMOTIVE 
BUSINESS. 
 
Também descrevemos como é possível entrar em contato conosco para tratar do tema 
proteção e privacidade de dados pessoais e como o titular pode exercer seus direitos. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
Esta política de privacidade aplica-se (1) aos usuários dos nossos conteúdos, (2) aos 
nossos clientes (3) aos nossos parceiros (4) aos nossos fornecedores e prestadores de 
serviços e (5) aos nossos empregados. 
 

3. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 
 
Podemos coletar dados pessoais sobre você de várias formas, como por exemplo: por 
meio do nosso site, das nossas redes sociais, dos nossos eventos, via telefone, por e-
mail, estudos e pesquisas de mercado, votação nos prêmios, por meio de documentos 
para candidaturas de emprego e/ou contratação para vaga de trabalho, conexão com 
nossas interações com clientes, parceiros, fornecedores e prestadores de serviços. São 
elas: 

o informações de contato (como nome, endereço, endereço de e-mail e número 
de telefone); 

o informações pessoais (como CPF e data de nascimento); 
o Informações comerciais (como empresa em que trabalha e cargo atual) 
o preferências; 
o nome de usuário e senha quando você se registra no nosso site ou nosso 

aplicativo; 
o informações que você possa fornecer sobre amigos ou outras pessoas com 

quem você gostaria que entrássemos em contato (o Responsável pelo 
Tratamento assume que a outra pessoa já deu prévio consentimento para tal 
comunicação); 

o outras informações que possa nos fornecer, como por exemplo, por meio de 
resposta em formulários e questionários ou por meio de instrumentos 
articulares; ou 

o por meio da funcionalidade "Fale Conosco" no nosso site. 
 

Além disto, se for candidato à emprego ou empregado é possível que coletemos os 
seguintes tipos de dados pessoais (conforme permitido por Lei): 
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o histórico de emprego e formação; 
o idiomas e outras habilitações relacionadas com o emprego; 
o número de CPF, Carteira de Trabalho, RG e dados de identificação; 
o data de nascimento; 
o sexo; 
o informações sobre seus dependentes; 
o informações bancárias; 
o informação sobre benefícios sociais; 
o informação fiscal; 
o informação fornecida por referências; e 
o informações contidas no seu currículo, informações fornecidas sobre seus 

interesses profissionais e outras informações sobre as suas qualificações para 
emprego. 
 

Quando exigido por lei, coletamos consentimento explícito fornecido por você sobre: 
 

o deficiências e informações de saúde, antecedentes criminais e outros 
antecedentes desde que permitidas pela legislação, seguindo os critérios de 
preservação de dados pessoais sensíveis. 
 

Além disso, podemos coletar informações que você nos forneça sobre outras pessoas, 
como informações relacionadas a contatos de emergência. 

 
4. BASE LEGAL DO TRATAMENTO DE DADOS 

 
Todo o tratamento será realizado com base em fundamentos jurídicos adequados, que 
podem enquadrar-se em várias categorias, incluindo: 
 

a) consentimento do titular dos dados, quando exigido pela lei aplicável; 
b) garantir o cumprimento de um requisito legal ou contratual, ou um requisito 

necessário para celebrar um contrato; 
c) para o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou 

arbitral; 
d) para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
e) ser essencial e necessário para o interesse legítimo do Responsável pelo 

Tratamento (por exemplo, permitir que o usuário acesse o site ou o aplicativo 
para receber os conteúdos e serviços oferecidos); 

 
Além disso, se for um candidato a emprego ou um empregado ou participante de 
treinamentos, conforme permitido pelas leis locais, usaremos as informações descritas 
nesta Política de Privacidade para os seguintes fins: 
 

a) proporcionar oportunidades de emprego e trabalho; 
b) oferecer-lhes ou lhes incluir em programas de benefícios, folhas de pagamento, 

gestão de desempenho e ações disciplinares; e 
c) avaliar a sua adequação como candidato a emprego e as suas qualificações 

para emprego. 
 
Podemos também usar as informações de outras formas para as quais forneceremos 
uma notificação específica antes ou no momento da coleta. 
 

5. INTERESSE LEGÍTIMO 
 
 
O Responsável pelo Tratamento pode tratar dados pessoais para determinados fins 
comerciais legítimos, incluindo alguns dos seguintes: 
 

o quando o tratamento nos permitir aprimorar, modificar, personalizar ou de outra 
forma melhorar os nossos serviços/comunicações para benefício dos nossos 
clientes, usuários, parceiros, candidatos, empregados e pessoas relacionadas à 
AUTOMOTIVE BUSINESS; 

o identificar e prevenir fraudes; 
o melhorar a segurança da nossa rede e sistemas de informação; 
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o entender melhor como as pessoas interagem com o nosso site para fins de 
publicidade direta; 

o fornecer-lhe comunicações quando consideramos que serão do seu interesse; 
o determinar a eficácia das campanhas promocionais e publicidade. 

 
6. COMO TRATAMOS E PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES 

 
Tratamos os dados pessoais que coletamos, para os fins acima definidos e por um 
período de tempo específico, em conformidade com nossa política de retenção interna, 
a fim de garantir que os dados pessoais não sejam mantidos por mais tempo do que o 
necessário. 
 
Mantemos normas administrativas, técnicas e físicas destinadas a proteger os dados 
pessoais que nos são fornecidos contra a destruição, perda, alteração, acesso, 
divulgação ou uso acidental, ilegal ou não autorizado. A fim de garantir a segurança e a 
confidencialidade dos dados pessoais, aplicamos as seguintes medidas de segurança: 
 

o Forte controle de autenticação de usuários; 
o Forte infraestrutura de rede; 
o Soluções de monitoramento de rede. 

 
7. DURANTE QUANTO TEMPO GUARDAREMOS OS DADOS COLETADOS 

 
Armazenamos nos nossos sistemas os dados pessoais que coletamos de forma a 
permitir a identificação dos titulares de dados por não mais do que o tempo necessário 
à luz dos fins para os quais os dados foram coletados ou para os quais esses dados são 
posteriormente tratados. 
Determinamos este período específico levando em consideração: 
 

o a necessidade em manter armazenados os dados pessoais coletados para 
fornecer os serviços contratados; 

o salvaguardar um interesse legítimo do Responsável pelo Tratamento conforme 
descrito nessa Política de Privacidade; 

o a existência de obrigações legais específicas que tornam o tratamento 
necessário pelo período de tempo determinado na Lei. 
 

8. INFORMAÇÕES QUE COMPARTILHAMOS 
 
Não divulgamos dados pessoais que coletamos sobre você, exceto conforme descrito 
nesta Política de Privacidade ou em políticas avulsas fornecidas em conexão com 
atividades específicas. 
 
Podemos partilhar dados pessoais com parceiros, prestadores de serviços e 
fornecedores que realizam serviços em nosso nome com base nas nossas instruções. 
 
Não autorizamos tais prestadores de serviços e fornecedores a usar ou divulgar as 
informações, exceto quando necessário para executar os serviços em nosso nome ou 
cumprir requisitos legais. 
 
Para além disso, podemos divulgar dados pessoais sobre você se:  

(a) formos obrigados a fazê-lo por imposição legal ou como consequência de 
um processo legal;  

(b) a autoridades policiais ou outros oficiais do governo com base num pedido 
de divulgação legal; e 

(c) quando acreditarmos que a divulgação é necessária ou apropriada para evitar 
danos físicos ou perdas financeiras, ou em conexão com uma investigação de atividade 
fraudulenta ou ilegal suspeita ou real. 
 
Também nos reservamos ao direito de transferir dados pessoais que temos sobre você 
no caso de vendermos ou transferirmos toda ou parte dos nossos negócios ou ativos 
(inclusive no caso de reorganização, dissolução ou liquidação). 
 

9. TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
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Podemos também transferir os dados pessoais que coletamos sobre você para países 
fora do Brasil onde as informações foram originalmente coletadas. Tais países podem 
não ter as mesmas leis de proteção de dados que o país no qual inicialmente os dados 
pessoais foram fornecidos. 
 
Quando transferirmos as suas informações para outros países, protegeremos esses 
dados conforme descrito nesta política de privacidade e essas transferências estarão 
em conformidade com a lei aplicável. 
 
Quando transferimos dados pessoais para qualquer outro país que não seja o Brasil a 
transferência ocorre com base no permitido pelo artigo 33 da Lei Geral de Proteção de 
Dados, ou seja: 
 

I. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados 
pessoais adequado ao previsto nesta Lei; 

II. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, 
dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma 
de: 

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; 
b) cláusulas-padrão contratuais; 
c) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. 

III. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre 
órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os 
instrumentos de direito internacional; Quando a transferência for necessária para a 
proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

IV. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência; 
V. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação 

internacional; 
VI. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição 

legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 
23º desta Lei; 

VII. Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a 
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, 
distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou 

VIII. Quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º 
desta Lei. 
 
 

10. SEUS DIREITOS E ESCOLHAS 
 
Como titular de dados, você poderá exercer seus direitos de acordo com a legislação, 
como por exemplo: 
 

a. Direito de acesso: o titular dos dados tem o direito de solicitar informações sobre 
seus dados pessoais, a fim de verificar se os seus dados pessoais são tratados 
de acordo com a lei; 
 

b. Direito à retificação: o titular dos dados tem o direito de solicitar a retificação de 
qualquer dado inexato ou incompleto sobre si, a fim de proteger a precisão de 
tais informações e adaptá-las ao tratamento de dados; 
 

c. Direito a eliminação do dado: o titular dos dados tem o direito a solicitar que o 
Responsável pelo Tratamento apague informações sobre si e não continue a 
tratar tais dados, desde que o Responsável pelo Tratamento não tenha que 
manter estas informações por conta de obrigações legais; 
 

d. Direito à restrição do tratamento: um titular de dados tem direito a solicitar que 
o Responsável pelo Tratamento restrinja o tratamento dos seus dados; 
 

e. Direito à portabilidade dos dados: o titular dos dados tem o direito a solicitar a 
portabilidade dos dados, quando aplicável, o que significa que o titular de dados 
pode receber os dados pessoais originalmente fornecidos num formato 
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estruturado e habitualmente utilizado, ou pode requerer a transferência dos 
dados para outro Responsável pelo Tratamento; 

f. Direito à oposição: o titular dos dados que fornece dados pessoais a um 
Responsável pelo Tratamento tem o direito a opor-se, a qualquer momento, ao 
tratamento de dados com base em vários motivos estabelecidos na LGPD sem 
necessidade de justificar a sua decisão; 

g. Direito a não ser sujeito a uma tomada de decisão individual automatizada: o 
titular dos dados tem direito a não estar sujeito a uma decisão baseada 
exclusivamente no processamento automatizado, incluindo a criação de perfis, 
se tal produzir um efeito jurídico relativamente ao titular dos dados ou de alguma 
forma igual e significativamente o afete; 
 

a. Direito a apresentar queixa perante uma autoridade de supervisão: todos os 
titulares de dados têm o direito de apresentar queixa junto a uma autoridade de 
controle, em particular no país da sua residência habitual, local de trabalho ou 
local da alegada violação, se o titular dos dados considerar que o tratamento de 
dados pessoais que lhe dizem respeito viola a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). 

 
Sempre que o tratamento é baseado no consentimento, conforme previsto no art. 7º da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o titular dos dados pode retirar o seu 
consentimento a qualquer momento. 
 
Se precisar de mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, consulte 
a seção: “Como entrar em contato conosco”, abaixo. 
 
 

11. ATUALIZAÇÃO DE DADOS 
 
Esta Política de Privacidade pode ser atualizada a qualquer momento, para refletir as 
alterações nas nossas práticas de privacidade e requisitos legais. 
 
Se forem registradas alterações significativas, iremos notificá-lo publicando um aviso 
destacado no nosso site, indicando na parte superior de cada Política a data da última 
atualização. 
 
 

12. COMO NOS CONTATAR 
 

Se tiver dúvidas ou comentários a fazer relativamente a esta Política de Privacidade, ou 
se quiser exercer os seus direitos, por favor contate-nos através do nosso Encarregado 
de Dados (DPO), cujos contatos são: 

 

Nome: Paula de Borthole Braga Prado 

E-mail: suporte@automotivebusiness.com.br  

Telefone: (11) 99615-9131 

Endereço: Av. Iraí, 393, cj. 53, Moema, São Paulo, SP, 04082-001 
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