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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA PDGIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. 

1. INTRODUÇÃO 

A PDGIT Soluções em tecnologia Ltda (“PDG IT”) entende que a privacidade é um 

direito fundamental de toda pessoa natural e, através desta Política de Privacidade 

(“Política”) asseguramos privacidade e segurança como prioridade, nos 

comprometendo com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos 

usuários/clientes.  

Esta presente Política de Privacidade tem por objetivo estabelecer as diretrizes 

técnicas e administrativas que orientarão qualquer tipo de tratamento de dados 

pessoais em conformidade com a LGPD, estabelecendo como é feita a coleta, uso 

e transferência de informações de clientes ou outras pessoas que acessam ou usam 

nosso site. 

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas 

informações pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas de 

Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas 

da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro 

aplicáveis. 

2 ABRANGENCIA 

Esta Política é aplicável ao público em geral, colaboradores, clientes, prospects, 

terceiros e usuários do site www.pdgit.com.br, e para qualquer operação de 

tratamento de dados pessoais realizada pelo PDG IT. 

A responsabilidade pelo cumprimento integral das diretrizes descritas nesta 

Política é de todos que realizam o tratamento de dados pessoais em nome da PDG 

IT. 
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3 DEFINIÇÕES 

São consideradas pelo PDG IT as seguintes definições1  

a) ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados – órgão da administração 

pública federal com competência para regulamentar os artigos da LGPD;  

b) Dados pessoais – qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada 

ou identificável;  

c) Dados pessoais sensíveis - dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;  

d) Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 

seu tratamento;  

e) Encarregado de dados pessoais (ou DPO): pessoa indicada pelo controlador e 

operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares 

dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  

f) LGPD – Lei Geral de Proteção de dados – Lei que dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais; Lei 13.709/2020;  

g) Tratamento de dados pessoais - toda operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração;  
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h) Titulares – pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto 

de tratamento;  

i) Controlador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;  

j) Operador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador;  

k) Finalidade – propósito específico para o qual o OLB trata determinados dados 

pessoais;  

l) Bases legais – hipóteses para as quais a LGPD permite o tratamento de dados 

pessoais.  

4 TRATAMENTO 

4.1 DADOS QUE COLETAMOS 

• a) Site da PDG IT: através do preenchimento de formulário contido no site 

www.pdgit.com.br; 

• b) Correio eletrônico e programas de trocas de mensagens instantâneas: os 

dados podem ser enviados pelo titular para os e-mails dos profissionais que 

compõem o quadro da PDG IT ou através de programas de troca de mensagens 

instantâneas (ex. WhatsApp e teams);  

• c) Pontos de compartilhamento – os dados também podem ser 

disponibilizados a PDG IT através de compartilhamento de pasta em serviço de 

nuvem e salas virtuais para compartilhamento de dados;  

4.2 DADOS PESSOAIS TRATADOS  

Os dados pessoais tratados a partir das fontes indicadas acima podem ser:  
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• a) dados de identificação e contato: inclui os dados pessoais necessários para 

identificar o titular e responder solicitação de inscrição em eventos e webinars. 

• b) Dados para inclusão em lista de mailings e envio de convites para eventos: 

dados pessoais necessários para compor a lista de mailing para enviar mailings e 

convites apenas sobre temas que lhes possam ser relevantes  

• c) Dados cadastrais: dados que são necessários para que mantenhamos um 

cadastro interno de nossos clientes com respectiva indicação das pessoas físicas de 

contato dentro da empresa;  

• d) Dados de acesso público ou tornado manifestadamente públicos pelo 

titular: inclui todos os dados de acesso público ou tornados públicos pelo titular, 

inclusive em mídias sociais;  

• e) Dados pessoais sensíveis: poderá tratar dados sensíveis biométricos 

contidos em documentos de identificação da pessoa natural como fotografia, 

assinatura e impressão digital quando estritamente necessário;  

5 FINALIDADE PARA COLETA E TRATAMENTO 

A PDG IT coleta e trata dados pessoais para atingir as seguintes finalidades: 

• a) Responder solicitação de contato feita pelo titular;  

• b) Inscrição do titular em eventos promovidos pelo escritório;  

• c) Prestação de serviços e consultoria técnica para seus clientes; 

• d) Cadastramento dos titulares nos sistemas internos da empresa;  

• e) Composição de lista de mailing para divulgação de conteúdo de interesse 

do titular;  
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• f) Envio de mailing e convites para eventos promovidos ou patrocinados pela 

PDG IT e que possam ser de interesse do titular;  

• g) Realizar atividades necessárias para execução de obrigações contidas em 

contratos dos quais o titular seja parte;  

• h) Cumprir obrigação legal ou regulatória a qual a PDG IT esteja submetido;  

• i) Exercer os direitos de ação e de defesa da PDG IT em processos 

administrativos, judiciais e arbitrais;  

• j) Realização de reuniões, videoconferências ou conferências telefônicas;  

• k) Recrutamento e seleção de profissionais ou estagiários.  

6 COMO E POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SERÃO ARMAZENADOS? 

Seus dados pessoais coletados pela PDG IT, serão utilizados e armazenados durante 

o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades 

elencadas na presente Política de Privacidade sejam atingidas, considerando os 

direitos dos titulares dos dados e dos controladores. 

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre 

você e a PDG IT perdurar. Findado o período de armazenamento dos dados 

pessoais, estes serão excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, 

ressalvadas as hipóteses legalmente previstas no artigo 16 lei geral de proteção de 

dados, a saber: 

I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização 

dos dados pessoais; 
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III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados dispostos nesta Lei; ou 

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados os dados. 

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o 

cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o 

exercício do direito de defesa em processos judiciais e administrativos serão 

mantidas, a despeito da exclusão dos demais dados. 

O armazenamento de dados coletados pela PDG IT reflete o nosso compromisso 

com a segurança e privacidade dos seus dados. Empregamos medidas e soluções 

técnicas de proteção aptas a garantir a confidencialidade, integridade e 

inviolabilidade dos seus dados. Além disso, também contamos com medidas de 

segurança apropriadas aos riscos e com controle de acesso às informações 

armazenadas. 

7 COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS? 

Seus dados poderão ser compartilhados: 

I – Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com 

autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes. 

II – Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de 

forma automática 

III – Proteção dos direitos da PDG IT em qualquer tipo de conflito, inclusive os de 

teor judicial. 

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a PDG IT não compartilhará seus 

dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado. 
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8 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

A PDG IT poderá transferir dados pessoais para fora do Brasil a colaboradores ou 

clientes localizados no exterior.  

Quando a transferência internacional for necessária, a PDG IT adotará as medidas 

de segurança técnicas adequadas para garantir a segurança e a proteção dos 

dados pessoais transferidos, em conformidade com a Legislação de Proteção de 

Dados aplicável. Além disso, a transferência será realizada por meio de 

salvaguardas contratuais a fim de exigir o mesmo nível de proteção àquele que 

receber os dados fora do país.  

9 DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS  

Aos titulares de dados são assegurados os seguintes direitos, a qualquer momento 

e mediante requisição:  

• a) confirmação sobre a existência de tratamento de dados pessoais;  

• b) acesso aos dados pessoais coletados;  

• c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

• d) anonimização ou bloqueio dos dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;  

• e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviços ou produtos;  

• f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular e 

revogação: Caso o titular deseje revogar o seu consentimento, todos os seus dados 

pessoais tratados exclusivamente com respaldo nessa base legal serão excluídos, 

exceto nos casos em que exista uma base legal para a conservação dos dados 

pessoais, como por exemplo, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.  
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• g) informações e esclarecimentos acerca das consequências da negativa do 

consentimento: É fundamental que o titular saiba que não é obrigado a fornecer o 

seu consentimento, o qual será informado acerca das consequências da negativa 

para a prestação do serviço desejado.  

A requisição para exercício de direitos pelo titular de dados pessoais deverá ser 

realizada por e-mail endereçado ao nosso Encarregado de Dados Pessoais no 

seguinte e-mail: contato@pdgit.com.br. 

O exercício de tais direitos é gratuito e para o correto cumprimento desta 

solicitação, com base na LGPD, a PDG IT adotará os procedimentos necessários 

para confirmação da identidade.  

Há circunstâncias que podem restringir o exercício de alguns direitos previstos em 

lei, como, por exemplo, quando o fornecimento das informações puder revelar 

algum segredo de negócio da PDG IT ou em razão de cumprimento de obrigação 

legal/regulatória ou para permitir a defesa em processo judicial ou administrativo, 

sendo que o titular de dados pessoais será devidamente informado, com a 

respectiva justificativa.  

10 COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO 

A PDG IT faz uso de Cookies, que são arquivos de texto enviados pela plataforma ao 

seu computador e que nele se armazenam, que contém informações relacionadas 

à navegação do site. Em suma, os Cookies são utilizados para aprimorar a 

experiência de uso. 

Ao acessar nosso site e consentir com o uso de Cookies, você manifesta conhecer e 

aceitar a utilização de um sistema de coleta de dados de navegação com o uso de 

Cookies em seu dispositivo. 
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Você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear 

ou recusar os Cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados 

Cookies pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da 

plataforma. 

11 MEDIDAS DE SEGURANÇA  

Para concretizar o compromisso com a Privacidade e Proteção de dados Pessoais 

dos titulares, a PDG IT utiliza meios técnicos e organizacionais adequados para 

garantir a segurança dos dados tratados em suas atividades.  

12 ALTERAÇÕES  

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, 

principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso 

site ou em âmbito legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência. 

Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site e 

sempre lhe notificaremos acerca das mudanças ocorridas. 

Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais modificações, 

você as consente. 

13. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A PDG IT disponibiliza os seguintes meios para que você possa entrar em contato 

conosco para exercer seus direitos de titular: - e-mail e telefone. 

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais 

que tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção 

de Dados Pessoais, através dos seguintes canais: 

e-mail – contato@pdgit.com.br 

mailto:contato@pdgit.com.br
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Tel.: 11 4040-8843 

14. RESPONSABILIDADE 

A PDG IT prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de 

tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, 

observando suas disposições e zelando por seu cumprimento. 

Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e 

organizativas seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de 

dados. 

Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências 

em relação ao tratamento de dados realizado pela PDG IT, comprometemo-nos a 

segui-las. 

14.1 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Conforme já mencionado, embora adotemos elevados padrões de segurança a fim 

de evitar incidentes, não há nenhuma página virtual inteiramente livre de riscos. 

Nesse sentido, a PDG IT não se responsabiliza por: 

I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia 

dos usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos 

responsabilizamos apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados 

e do cumprimento das finalidades descritas no presente instrumento. 

Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de 

acesso é do usuário. 
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II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada 

conduta culposa ou deliberada da PDG IT. 

Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou 

dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, 

comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre 

o ocorrido e cumpriremos as providências necessárias. 

III – Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos registros 

necessários para a utilização dos serviços da PDG IT; quaisquer consequências 

decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé são de inteira 

responsabilidade do usuário/cliente. 

 


