
 
                                                       
                                                      

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

A Suzano se preocupa e está comprometida em assegurar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de todos aqueles 
que possuam qualquer tipo relacionamento conosco, ainda que indiretamente, tendo assim, o compromisso de realizar 
atividades de tratamento das informações pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de proteção de 
dados aplicáveis. 
 
Em razão disso, este Aviso de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para Clientes, Fornecedores e Parceiros de 
Negócios, ora Stakeholders formaliza o nosso compromisso com a transparência, para que você possa entender de forma 
simples, clara e objetiva, quais informações pessoais são envolvidas nas atividades de tratamentos e se tais informações são 
o compartilhadas com terceiros. 
 
A Suzano realiza o tratamento das informações pessoais para fins de comunicação e/ou relacionamento com seus 
Stakeholders por meio de:  
 

• Manutenção e gestão quanto a integridade das informações pessoais; 

• Desenvolvimento e envio de Boletins Informativos (newsletters) de iniciativas, ações, resultados, outros; 

• Desenvolvimento e envio de Convites de eventos – presencial e/ou online; 

• Desenvolvimento e envio de Pesquisas em gerais; 

• Desenvolvimento e envio de Perguntas Frequentes | Q&A (Questions and Answers) | FAQ (Frequently Asked 
Questions). 

 
Em conexão com as atividades descritas acima, a Suzano pode precisar disponibilizar ou compartilhar informações pessoais 
com outras empresas do Grupo Suzano, áreas internas e/ou suas empresas parceiras autorizadas, quando necessário e esse 
acesso será limitado às informações pessoais necessárias para a finalidade para a qual o acesso foi concedido. 
 
A disponibilização ou compartilhamento das informações pessoais estará sempre vinculada à finalidade, de forma que 
nenhuma autorização será estendida para acessar as informações pessoais em caráter pessoal. As empresas parceiras 
autorizadas receberão dados pessoais de acordo com os fins do contrato de serviço com a Suzano.  

As informações pessoais tratadas abaixo limitam-se às informações necessárias para cumprir as atividades e finalidades 
acima: 
 

• Nome completo; 

• Origem do Relacionamento; 

• Organização; 

• Cargo; 

• E-mail Corporativo ou Pessoal; 

• Telefone ou Celular Corporativo ou Pessoal. 
 
As informações pessoais serão retidas apenas pelo tempo necessário para o cumprimento das finalidades de tratamento 
acima estabelecidas, de acordo com a legislação e regulação aplicáveis. 
 
Caso você queira esclarecer alguma dúvida adicional quanto ao tratamento de informações pessoais, entre em contato com 
o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO – Data Protection Officer) ou com o Time Privacidade e Proteção 
de Dados Pessoais da Suzano por meio do endereço de e-mail lgpd@suzano.com.br. 
 
A Suzano se reserva o direito de fazer alterações ou atualizações neste aviso de privacidade, a qualquer critério e a qualquer 
momento. 
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