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Política de Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais
INTRODUÇÃO
A importância da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para a APEJESP
A Associação dos Peritos Judicias do Estado de São Paulo (APEJESP) está profundamente comprometida
com a proteção de Dados Pessoais e a privacidade pessoal. A entidade trata dados referente aos seus
associados, diretores, conselheiros, parceiros, clientes, parceiros, prestadores de serviço e fornecedores e
colaboradores.
Baseado nos valores éticos relacionados ao respeito à privacidade dos titulares, transparência e cumprimento
à lei, e plenamente consciente da importância das regras sobre a proteção de Dados Pessoais e os riscos
envolvidos em eventual violação de Dados Pessoais, a APEJESP assume o dever de proteção a esses temas,
motivo pelo qual implanta a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

ABRANGÊNCIA E ESCOPO
Esta Política se aplica associados, diretores, conselheiros, parceiros, clientes, parceiros, prestadores de
serviço e fornecedores e colaboradore vinculados à APEJESP.

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Finalidades explícitas, legítimas, justas e transparentes
Dados Pessoais devem ser coletados e processados por meios justos para fins específicos, explícitos e
legalmente previstos e não devem ser usados ou processados subsequentemente de uma forma
incompatível com estas finalidades.
A conformidade com estes princípios de legalidade e justiça pode exigir, conforme o caso:
a)

Que o Titular dos Dados Pessoais seja informado do Tratamento de Dados e as finalidades;

b) Que o Titular dos Dados Pessoais dê o seu consentimento expresso quanto ao Tratamento de
Dados (dependendo do caso); e/ou
c) Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja notificada sobre o Tratamento de
Dados.
Os Dados Pessoais podem ser compartilhados entre colaboradores, mebros da diretoria e público externo
desde que esteja dentro das condições estabelecidas.
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Relevância, minimização e proporcionalidade dos Dados coletados
Sob o princípio da minimização, os Dados Pessoais coletados devem ser apropriados, relevantes e não
excessivos com relação à finalidade para a qual são coletados e seu subsequente Tratamento. Devem ser
precisos, abrangentes e atualizados se necessário, ou seja, limitados ao que é estritamente necessário para
que estes sejam Tratados adequadamente.
Um período limitado de retenção/arquivamento
O período de retenção dos Dados Pessoais Tratados deve ser definido de acordo com a finalidade da coleta,
atendendo às leis aplicáveis. Uma vez que os Dados Pessoais não sejam mais necessários para a finalidade
que legitimou seu Tratamento, eles devem ser excluídos ou tornados anônimos.
Portanto, é aconselhável organizar a exclusão automática ou manual dos Dados Pessoais baseado em
períodos de retenção pré-determinados pela associação a entidade.
Os Titulares dos Dados Pessoais devem ser notificados do período de retenção no momento da sua associação.

Livre acesso, transparência e respeito pelos direitos individuais
O Titular dos Dados tem o direito de controlar a informação relacionada a ele (seus Dados Pessoais). Portanto,
deverá ser informado de qualquer Tratamento dos seus Dados Pessoais previamente à efetiva
implementação do Tratamento. Além disso, o Titular dos Dados possui o direito de acesso e de retificação de
seus Dados Pessoais, a qualquer tempo.
Adicionalmente, os Titulares dos Dados podem, a qualquer momento, ainda que tenham consentido
expressamente ao Tratamento de Dados, exercer seus direitos:
•
•
•

Solicitar restrição no Tratamento de seus Dados quando houver dados excessivos Tratados;
Opor-se ao Tratamento de seus Dados, especificamente quando automatizado, para fins de perfil;
Solicitar a limitação do Tratamento de Dados, com relação à finalidade.

A informação fornecida aos Titulares dos Dados deve ser transparente, incluindo:
•
•
•
•

Indicação do período de retenção;
Indicação de qualquer decisão de usar Dados para fins diferentes daqueles para os quais os Dados
Pessoais foram coletados;
Qualquer uso de informação para fins de criação de perfil;
Origem dos Dados, se não foram coletados diretamente dos Titulares dos Dados.

O Consentimento deve ser um ato afirmativo claro, estabelecendo uma indicação dada livremente,
específica, informada e não ambígua da concordância dos Titulares dos Dados ao Tratamento de seus Dados
Pessoais. O Consentimento é feito junto ao momento da associação a APEJESP.
A legislação brasileira possibilita que os Titulares dos Dados façam uso do seu direito de ser esquecido,
especialmente quando a retenção de Dados constitui uma violação desta legislação. Isto inclui o direito de
ter seus Dados Pessoais excluídos e não mais Tratados quando não são mais necessários para as finalidades
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que embasaram a sua coleta, ressalvado o período de retenção estabelecidos para fins de exercício de
direitos e deveres (ex. ajuizamento de ações administrativas, judiciais, cumprimento de obrigações legais e
regulatórias), e em casos de anonimização.

Prevenção
A APEJESP deve adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais para prevenir a ocorrência de
danos em virtude do Tratamento de Dados Pessoais.

DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS E O QUE FAZEMOS COM ELES
Dados coletados

Finalidade

Caso você seja um usuário do site do APEJESP:
nome, gênero, data de nascimento, e-mail,
telefone para contato, endereço completo e
outros dados que você espontaneamente no
informe ao entrar em contato conosco através de
um de nossos canais de atendimento (seja por
telefone, e-mail, ou pelos formulários de contato
disponíveis em nossos websites), para tirar
dúvidas, fazer elogios, críticas ou sugestões.

Conceder acesso aos nossos serviços a partir dos dados de acesso
fornecidos;
Divulgação dos dados profissionais definidos pelo associado em
Pesquisa de Peritos e Guia do perito;
Desenvolver e aperfeiçoar nossos métodos de comunicação,
serviços e funcionalidades do Site;
Entender as expectativas, desejos e interesses dos usuários,
visando melhorar nossos serviços e produtos e, até mesmo, criar
novos produtos e serviços;
Entrar em contato para responder a sua solicitação.

Caso você seja um aluno: nome, endereço de email, número de CPF e endereço completo,
empresa onde trabalha, cargo, área de atuação e
as demais informações que você nos fornecer em
relação a alguns doscursos oferecidos.

Conceder acesso aos nossos cursos e materiais a partir dos dados
de acesso fornecidos;
Desenvolver e aperfeiçoar nossos métodos de comunicação,
serviços e funcionalidades do Site;
Possibilitar que entremos em contato com você para te oferecer
ajuda em relação a qualquer funcionalidade do site;
Fornecer informações relacionadas ao Site e te manter informado
sobre nossos produtos e/ou serviços, mudanças nos Termos desse
Aviso de Privacidade, atualizações, melhorias e sobre o status da
sua conta e funcionalidades do site;
Entrar em contato com você sempre que necessário sobre
questões comerciais.
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Se algum dia pretendermos usar seus dados pessoais para alguma outra finalidade que não esteja descrita
aqui, nós pediremos seu consentimento antes de prosseguir, a menos que seja para cumprir uma obrigação
legal ou para atender nossos legítimos interesses, como realizar investigações internas, impedir fraudes, e
outras ilegalidades no nosso sistema.
Além disso, os dados pessoais indicados acima serão mantidos em nosso sistema enquanto necessários para
cumprir com as finalidades descritas (e enquanto existir uma relação comercial entre nós, a menos que antes
disso você solicite a remoção deles de nossa base de dados).

Transferência dos dados para terceiros
Ao aceitar esse Aviso de Privacidade, você concorda que nós podemos compartilhar seus dados com
parceiros de negócios e outras entidades, como empresas de armazenamento em nuvem, agências de
marketing e consultorias para a análise comercial e estatística dos dados anonimizados. Sempre
orientaremos esses terceiros sobre como tratar seus dados, mantê-los seguros e cumprir a lei.
Seus dados pessoais não serão transferidos, vendidos, alugados ou divulgados de qualquer maneira que não
esteja escrito nesse Aviso de Privacidade.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
APEJESP
www.apejesp.com.br
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