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OBJETIVO

Esta Política (“Política”) tem como objetivo evidenciar a preocupação e cuidado que a VALE DO
PARANÁ S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR (“VALE DO PARANÁ”) possui em relação à Privacidade e
Proteção de Dados de seus clientes, colaboradores, fornecedores, e todos aqueles que estão
presentes em sua rede de atuação.

Através deste documento serão informadas as medidas que aderimos para garantir a proteção
da sua privacidade e integridade no tratamento de seus Dados Pessoais, bem como nosso canal
de comunicação, caso haja dúvidas e outras demandas pelas pessoas naturais (“Titulares”) a
quem se referem os dados pessoais tratados.

Serão demonstradas nesta Política as ações que a VALE DO PARANÁ tem estabelecido com o
escopo de cumprir a legislação aplicável, norteada pela garantia do respeito ao direito à honra
e à intimidade no tratamento das diferentes tipologias de dados pessoais, procedentes de
diferentes fontes e com fins diversos em função da atividade da Empresa.

2.

NORMAS DE REFERÊNCIA

•

Constituição Federal de 1988;

•

Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

•

Código Civil;

•

Lei n 12.965/2014, o Marco Civil da Internet;

•

Normas e procedimentos internos que são constantemente revisados e aprovados pelas

alçadas competentes e disponibilizadas a todos os colaboradores.
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APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

A VALE DO PARANÁ, à luz de seus princípios, conduz seus negócios com honestidade e
integridade, refletindo em sua operação o respeito e preferência aos direitos das pessoas físicas
e jurídicas com as quais se relaciona.

Desse modo, esta Política se aplica a todos os dados pessoais tratados pela VALE DO PARANÁ e
faz parte da abordagem da Política de tratamento de dados, que está em conformidade com a
Lei Geral de Proteção de Dados.

Espera-se que todos os funcionários da Empresa cumpram esta Política, independentemente de
sua função ou cargo, estendendo-se aos estagiários, trainees e todos aqueles que tenham, de
qualquer forma, acesso a dados pessoais que foram informados para a VALE DO PARANÁ.

A Política se estende também aos fornecedores, parceiros de negócios, consultores e terceiros,
assim como os nossos concorrentes, órgãos públicos e entidades com as quais a VALE DO
PARANÁ tenha algum tipo de interação, e a qualquer outra parte que mantenha relação com a
VALE DO PARANÁ, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

A aplicação destas práticas deve se desenvolver de forma a tornar-se um padrão de
relacionamento interno e com o seu público de interesse, não se resumindo ao mero
cumprimento da legislação vigente, mas com a finalidade primordial de exercer suas atividades
com ética, seriedade e integridade, como uma extensão de seus valores e com a mesma
qualidade que busca aplicar aos seus produtos.

O não cumprimento das normas aqui previstas para o tratamento dos dados pessoais por todos
aqueles que de qualquer forma, independentemente de seu cargo e função, quando cientes da
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obrigatoriedade do tratamento adequado de tais dados, represente a VALE DO PARANÁ,
ensejará em medidas administrativas como a advertência, sem prejuízo de outras mais graves.

4.

PRINCÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A VALE DO PARANÁ respeita a privacidade de todos os seus colaboradores, parceiros de
negócios e clientes, bem como processa os dados com responsabilidade e em conformidade
com todas as leis de privacidade aplicáveis, Políticas internas e externas da Empresa. Para tanto,
a Empresa observará os seguintes princípios nas operações de tratamento de dados pessoais:

i.

A VALE DO PARANÁ tratará os Dados Pessoais em respeito a propósitos
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

ii.

O tratamento de Dados Pessoais será compatível com as finalidades informadas
ao titular;

iii.

O tratamento dos Dados Pessoais será limitado ao mínimo necessário para a
execução da sua finalidade;

iv.

A VALE DO PARANÁ se compromete a garantir ao titular do dado pessoal a
consulta facilitada e gratuita sobre como a Empresa trata seus dados pessoais;

v.

A VALE DO PARANÁ atuará de forma transparente, assegurando aos titulares o
fornecimento de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a
realização do tratamento de seus dados pessoais;

vi.

A VALE DO PARANÁ adotará medidas técnicas e administrativas aptas para
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e eventuais incidentes,
buscando a prevenção de ocorrência de danos;

vii.

A VALE DO PARANÁ demonstrará a adoção de medidas capazes de comprovar a
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.

NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA .
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Com o objetivo de manter uma comunicação eficiente, no atendimento de seus parceiros, a
VALE DO PARANÁ se compromete a atender qualquer solicitação de um Titular que deseje
exercer seus direitos sob a lei de proteção de dados conforme apropriado, sempre se
comunicando de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso e sem atrasos
indevidos.

5.

DIRETRIZES GERAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A VALE DO PARANÁ, à luz dos requisitos fundamentais para o correto tratamento de dados
previstos na legislação vigente e demais normas internas, afirma que:

•

Atua e atuará de maneira que os dados pessoais tratados sejam coletados em estrita

observância à necessidade, adequação e relevância, não os acondicionando em sua base de
dados, independentemente de seu meio de organização, por tempo superior ao permitido, salvo
nas hipóteses previstas em lei.
•

Trata e tratará todas as informações e dados pessoais com atitudes e processos claros,

éticos e transparentes.
•

Busca que todos os seus fornecedores, parceiros, colaboradores, estendendo-se a todos

os cargos e funções, que rotineiramente ou eventualmente tenham acesso a dados pessoais,
adotem medidas para a proteção de dados pessoais de todos aqueles que tenham acesso,
mesmo que em relações em que a Empresa não esteja diretamente envolvida.
•

Adota e adotará as medidas cabíveis, sempre que for de sua alçada, para tratar de

maneira efetiva todos os dados pessoais que já tenha ou terá acesso independentemente de
quem seja o titular.
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NOSSO COMPROMISSO

Nós, da VALE DO PARANÁ, nos comprometemos a:

•

Manter os dados pessoais protegidos em todos os momentos e só temos acesso ou os

usamos se necessário para realizar nosso trabalho;
•

Proteger os dados pessoais contra uso indevido e tratamento ilegal;

•

Manter os dados pessoais pelo tempo necessário para o atingimento de sua finalidade;

•

Não compartilhar dados pessoais com terceiros a menos que tenhamos realizado a

devida diligência e tenhamos acordos e contratos adequados em vigor;
•

Explicar de forma clara e transparente aos titulares sobre o tratamento de seus dados

pessoais, em conformidade com esta Política e com as demais Políticas da Empresa;

•

Respeitar os direitos dos titulares previstos nas legislações relativas à privacidade e

proteção de dados vigente.

7.

NOSSO CONTATO

Se você tiver alguma preocupação ou desejar exercer qualquer um dos seus direitos sobre o
tratamento de seus dados pessoais, ou ainda queira realizar qualquer reclamação ou solicitação,
não olvide em entrar em contato com o nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
(DPO), através do e-mail privacidade@valedoparana.com.br

NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA .
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Se você preferir nos contatar através de cartas ou outros meios físicos, poderá enviar a
correspondência para Rodovia SP 595 - Km 84 800M, Zona Rural, Suzanápolis – Estado de São
Paulo, CEP 15380-000.

8.

HISTÓRICO DAS REVISÕES E CONTROLE DE VERSÕES

Histórico da última revisão da Norma: Po.ADM.ADG.009 - revisão 00 – 22/ABR/2021 – elaboração.

Elaborado por:

Supervisor de Recursos Humanos
Dinael Henrique Avellar Veiga

Verificado por:

Advogado
Rafael Ferreira Luzia

Aprovado por:

Gerente Adm. Financeiro

Diretor Gerente Geral

Supervisora Normatização

Daniel Ramírez Amaya

Alberto José Otoya Dussán

Genner Fabris Florencio Olivo

NOTA: A REPRODUÇÃO OU IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO O TORNA UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA .

Página 7 de 7

