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1) OBJETIVO
Este documento estabelece as informações que devem ser fornecidas ao titular dos dados,
principalmente para tratamento através de um website.

lad

a

2) ABRANGÊNCIA

Titular dos dados, principalmente para tratamento através de um website.
3) DEFINIÇÕES E GENERALIDADES
Definições

tro

3.1)

oc

on

a) cookies - Pequenos arquivos criados por sites visitados e que são salvos no computador
do usuário por meio do navegador de Internet. Esses arquivos contêm informações que
podem ser consultadas posteriormente para identificar informações de usuários e
preferências de navegação, e com isso, fornece uma experiência mais personalizada de
uso. Porém, estes arquivos podem ser utilizados para rastrear a atividade online do
usuário e permitir um direcionamento de anúncios de acordo com suas buscas.

3.2)

Generalidades

nã

b) site – Site ou Website possuem o mesmo significado, são utilizados para fazer referência a
uma página ou agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet
através de um determinado endereço, como por exemplo www.sousecurity.com.br.

Có
p

ia

O uso de avisos de privacidade é visto como uma boa prática, de modo que as
informações necessárias podem ser adaptadas à transação específica que está sendo
executada. No entanto, o fornecimento de um único documento ainda é aceitável, desde
que seja redigido em linguagem clara e fácil de encontrar a informação em que interessa.
Isso significa usar o conceito de política de privacidade “em camadas” que é flexível e usa
uma combinação de índices, títulos expansíveis e hiperlinks para informações mais
detalhadas.
Esta política de privacidade informa sobre os dados que coletamos de você quando você
usa nosso site. Ao coletar essas informações, estamos agindo como um controlador de
dados e, por lei, somos obrigados a fornecer informações sobre nós, sobre por que e como
usamos seus dados e sobre os direitos que você tem dos seus dados.
Quem somos?
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Nós somos a Security.
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Nosso endereço é Avenida Brasil, n° 779, Jardim América, São Paulo – SP CEP 01431-000.
Você pode nos contatar por correio no endereço acima, ou por e-mail em
contato@security.com.br ou por telefone em 0800 767 0000.

Ações da política do site

a) Como usamos suas informações:

oc

▪ Quando você usa nosso site;

on

4.1)

tro

4) DESCRIÇÃO

lad

Nome: Carlos Eduardo Varani dos Santos;
Endereço de e-mail: dpo@sousecurity.com.br;
Telefone/Ramal: 11 3318 0000/2003.

a

Os detalhes de contato do nosso responsável pela proteção de dados são:

▪ Quando você envia uma resposta através do nosso site;
▪ Outros tipos de transações através do nosso site;

nã

▪ Seus direitos como titular de dados;
▪ O seu direito de reclamar;

Quando utilizar o site

Có
p

4.1.1)

ia

▪ Atualizações para esta política de privacidade.

Quando você usa nosso site para navegar em nossos produtos e serviços e visualiza as
informações que disponibilizamos, vários cookies são usados por nós para permitir que o
site funcione, coletar informações úteis sobre os visitantes, ajuda a tornar sua experiência de
usuário melhor.
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Alguns dos cookies que usamos são estritamente necessários para o funcionamento do nosso
site, e não pedimos o seu consentimento para colocá-los no seu computador. Esses cookies
são mostrados abaixo.
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Propósito
Outras Informações
cfduid: used by the con ten t network, cloudflare, to Provider:
identify trusted web traffic.
sousecurity.com.br

a

*cfduid: usado pela rede de conteúdo, da
cloudflare, para identificar o tráfego da web
confiável.
cfruid: This is cookie is a parto f the services Provider: hubspot.com
provided by cloudflare – including load-balancing,
deliverance of website contente and serving DNS
connection for website operators.

lad

__cfruid

tro

*cfruid: Este é um cookie que faz parte dos
serviços fornecidos pela cloudflare - incluindo
balanceamento de carga, entrega de conteúdo do
site e serviço de conexão DNS para operadores de
site.
local_storage_support_test: The cookie is used in Provider: twitter.com
contexto with the local storage function allows the
website to load faster by pre-loading certain
procedures.

oc

on

local_storage_support_test

*local_storage_support_test: O cookie é usado em
contexto com a função de armazenamento local e
permite que o site carregue mais rápido, précarregando certos procedimentos.
rc::a: This cookie is used to distinguish between Provider: google.com
humans and bots. This is beneficial for the website,
in order to make valid reports on the use of their
website.

nã

rc::a

Elaborado

rc::c:

LEILA INACIO
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rc::b: Este cookie é usado para distinguir entre
humanos e bots (robôs). Isso é benéfico para o
site, a fim de fazer relatórios válidos sobre o uso
de seu site.
rc::c: This cookie is used to distinguish between Provider: google.com
humans and bots. This is beneficial for the website,
in order to make valid reports on the use of their
website.

Verificado

rc::b

Có
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ia

*rc::a: Este cookie é usado para distinguir entre
humanos e bots (robôs). Isso é benéfico para o
site, a fim de fazer relatórios válidos sobre o uso
de seu site.
rc::b: This cookie is used to distinguish between Provider: google.com
humans and bots. This is beneficial for the website,
in order to make valid reports on the use of their
website.
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a

*rc::c: Este cookie é usado para distinguir entre
humanos e bots (robôs). Isso é benéfico para o
site, a fim de fazer relatórios válidos sobre o uso
de seu site.

lad

No entanto, para os cookies que são úteis, mas não estritamente necessários, pediremos sempre o seu
consentimento antes de os colocar. Esses são:
Propósito

Outras Informações

hssc:

hssc: Identifies if the cookie data needs to be Provider:
updated in the visitor's browser.
sousecurity.com.br

tro

Nome do Cookie

*hssc: Identifica se os dados do cookie precisam
ser atualizados no navegador do visitante.
hssrc: Used to recognise the visitor's brow ser upon Provider: google.com
reentry on the website.

on

hssrc:

*hssrc: usado para reconhecer o navegador do
visitante ao entrar novamente no site.
Sets a unique ID for the session. Th is allows the Provider:
website to obtain data on visitor behaviour for sousecurity.com.br
statistical purposes.

oc

__hstc

nã

*define um ID exclusivo para a sessão. Isso
permite que o site obtenha dados sobre o
comportamento do visitante para fins estatísticos.
_ga: Registers a unique ID that is used to generate Provider:
statistical data on how the visitor uses the website. sousecurity.com.br

_ga

_gid

ia
Có
p

_gat

*_ga: registra um ID único que é usado para gerar
dados estatísticos sobre como o visitante usa o
site.
gat: Used by Google Analytics to throttle request Provider:
rate.
sousecurity.com.br
*_gat: usado pelo Google Analytics para controlar
a taxa de solicitação.
_gid: Registers a unique ID that is used to generate Provider:
statistical data on how the visitor uses the website. sousecurity.com.br
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*_gid: registra um ID único que é usado para gerar
dados estatísticos sobre como o visitante usa o
site.
_hjAbsoluteSessionInProgress_hjAbsoluteSessionInProgress: This cookie is used Provider:
to detect the first pageview session of a user. This is sousecurity.com.br
a True/False flag set by the cookie.
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*_hjAbsoluteSessionInProgress: Este cookie é
usado para detectar a primeira sessão de exibição
de página de um usuário. Este é um sinalizador
Verdadeiro / Falso definido pelo cookie.
_hjid: Sets a unique ID for the session. Th is allows Provider:
the website to obtain data on visitor behaviou r for sousecurity.com.br
statistical purposes.

lad

a

_hjid

tro

*_hjid: define um ID exclusivo para a sessão. Isso
permite que o site obtenha dados sobre os
visitantes para fins estatísticos.
_hjIncludedInPageviewSample
_hjIncludedInPageviewSample: Determin es if the u Provider:
ser's navigation should be registered in a certain sousecurity.com.br
statistical place holder.

on

*_hjIncludedInPageviewSample: Determina se a
navegação do usuário deve ser registrada em um
determinado marcador estatístico.
_hjTLDTest: Detects the SEO-ranking for the Provider:
current website. Th is service is part of a third- sousecurity.com.br
party statistics and analysis service.

oc

_hjTLDTest

*_hjTLDTest: detecta a classificação SEO do site
atual. Este serviço faz parte de um serviço de
estatística e análise de terceiros.
Hubspotutk: Sets a unique ID for the session. Th is Provider:
allows the website to obtain data on visitor sousecurity.com.br
behaviour for statistical purposes. Initiator: Scri

nã

hubspotutk

Có
p

ia

*Hubspotutk: define uma ID exclusiva para a
sessão. Isso permite que o site obtenha dados
sobre o comportamento do visitante para fins
estatísticos. Iniciador: Scri

Assim como os cookies que usamos, vários terceiros também os colocam no seu computador, novamente
com o seu consentimento. Estes são mostrados abaixo:
Nome do Cookie
__ptq.gif

Propósito
Outras Informações
ptq.gif: Sends data to the marketing platform Provider: hubspot.com
Hubspot about the visitor's device and behaviour.
Tracks the visitor across devices and marketing
channels.
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*_ptq.gif: Envia dados para a plataforma de
marketing Hubspot sobre o dispositivo e
comportamento do visitante. Rastreia o visitante
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em dispositivos e canais de marketing.
_widgetsettings: This cookie is set by Twitter - The Provider: twitter.com
cookie allows the visitor to share content from the
website on to their Twitter profile.
*_widgetsettings: Este cookie é definido pelo
Twitter - O cookie permite que o visitante
compartilhe conteúdo do site em seu perfil do
Twitter.
embed/v3/counters.gif: Collects in formation on Provider:
user preferences and/or interaction with web- perf.hsforms.com
campaign content - This is used on CRM-campaign platform used by website owners for promoting
events or products.

tro

embed/v3/counters.gif

lad

a

__widgetsettings

oc

on

*embed/v3/counters.gif: Coleta informações
sobre as preferências do usuário e/ou interação
com o conteúdo da campanha na web - Isso é
usado na plataforma de campanha de CRM usada
por proprietários de sites para promover eventos
ou produtos.
IDE: Used by Google Double Click to register and Provider:
report the website user's actions after view in gor doubleclick.net
clicking one of the advertiser's ad swith the purpose
of measuring the efficacy of an ad and to present
targeted ads to the user.

nã

IDE

ia
Có
p

NID

*IDE: Usado pelo Google Double Click para
registrar e relatar as ações do usuário do site após
visualizá-lo clicando em um dos anúncios do
anunciante com o objetivo de medir a eficácia de
um anúncio e apresentar anúncios direcionados
ao usuário.
NID: Registers a unique ID that identifies a Provider: google.com
returning user's device. Th e ID is used for targeted
ads.

pagead/1p-user-list/#

*NID: registra um ID exclusivo que identifica o
dispositivo de um usuário que retorna. O ID é
usado para anúncios direcionados.
pagead/1p-user-list/#: Tracks if the user has Provider: google.com
shown in terest in specific products or even ts
across multiple websites and detects how the user
navigates between sites. This is used for measu
rement of advertisement efforts and facilitates
payment of referral-fees between websites.
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*pagead/1p-user-list/#: rastreia se o usuário
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mostrou interesse em produtos específicos ou
mesmo em vários sites e detecta como o usuário
navega entre os sites. Isso é usado para medir os
esforços de propaganda e facilita o pagamento de
taxas de referência entre sites.
test_cookie: Used to check if the user's browser
Provider:
supports cookies.
doubleckick.net
*test_cookie: usado para verificar se o navegador
do usuário suporta cookies.

lad

a

test_cookie

4.1.2) Quando você envia uma resposta através do site

tro

Quando você envia uma consulta/resposta através do nosso site, solicitamos seu nome,
telefone de contato, e e-mail.

oc

on

Usamos essas informações para responder à sua consulta, incluindo o fornecimento de
informações solicitadas sobre nossos produtos e serviços. Também podemos lhe enviar email várias vezes após a sua consulta, a fim de dar seguimento ao seu interesse e garantir que
o tenhamos respondido de maneira satisfatória. Faremos isso com base em nosso interesse
legítimo em fornecer informações precisas antes de uma venda.
Sua consulta é armazenada e tratada em nosso site e em nosso servidor em nuvem, ambos
localizados no Brasil.

nã

Nós não usamos as informações que você fornece para fazer quaisquer decisões
automatizadas que possam afetar você.

ia

Mantemos o seu e-mail de consulta por cinco anos, após os quais são arquivados e mantidos
em segurança por dez anos, quando os excluímos. Registros de CRM são mantidos por dez
anos após o último contato com você.
4.1.3) Direitos do titular dos dados

Có
p

Por lei, você pode nos perguntar quais são as informações que temos sobre você, e você pode
nos pedir para corrigi-las se elas forem imprecisas. Se solicitamos seu consentimento para
processar seus dados pessoais, você poderá retirar esse consentimento a qualquer momento.
Se estivermos processando seus dados pessoais por motivos de consentimento ou para
cumprir um contrato, você pode nos solicitar uma cópia das informações em um formato
legível para que você possa transferi-las para outro provedor.
Se estivermos processando seus dados pessoais por motivos de consentimento ou interesse
legítimo, você poderá solicitar que seus dados sejam apagados.
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Você tem o direito de nos pedir que interrompemos o uso de suas informações por um
período, se acreditar que não estamos fazendo isso legalmente.
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Finalmente, em algumas circunstâncias, você pode nos pedir para não tomar decisões, que
afetem você, usando o processamento automatizado ou o perfil.

Có
Cpó
iap
inaã
coo
cnot
rnot
lraod
laad
a

Para enviar uma solicitação sobre seus dados pessoais por e-mail, correio ou telefone, use as
informações de contato fornecidas acima na seção Quem Somos desta política.
4.1.4) O direito de reclamar

Se você tiver uma reclamação sobre o uso de suas informações, preferimos que você entre
em contato diretamente conosco para que possamos encaminhar sua reclamação.
4.1.5)

Atualizações para esta política de privacidade

Revisamos regularmente e, se apropriado, atualizamos esta política de privacidade de tempos
em tempos, e conforme nossos serviços e uso de dados pessoais evoluem. Se quisermos usar
seus dados pessoais de uma forma que não identificamos anteriormente, entraremos em
contato para fornecer informações sobre isso e, se necessário, solicitar o seu consentimento.
5) RESPONSABILIDADES

5.1) Tecnologia da informação

a) Avaliar, provar e acompanhar as revisões deste documento e sugerir alterações e
atualizações na medida em que houver mudanças no comportamento do site que afetem a
privacidade do titular.
6) DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
▪ N.A

-

7) HISTÓRICO DE REVISÕES
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