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POLÍTICA

da

A Santo Antônio Energia S.A. (“Santo Antônio Energia”) reconhece a importância da
privacidade e da segurança dos dados pessoais de seus clientes, integrantes,
fornecedores, prestadores de serviço e demais parceiros. Reafirmando tais preceitos, a

ola

Santo Antônio Energia está em processo de adequação das atividades da Companhia
à Lei 13.709/2018 – a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) e, neste contexto,
elaborou a presente Política, de acordo com princípios e diretrizes da nova legislação.

ntr

A presente Política de Privacidade Online tem por objetivo garantir aos titulares de
dados pessoais parceiros da Santo Antônio Energia que seus dados sejam tratados em

co

total observância à Lei e às melhores práticas do mercado.

Dado que o cenário legislativo é novo e que novas diretrizes, regulamentações,
regimentos, guias ou outros instrumentos normativos podem ser expedidos pela
Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD, a presente Política estará sempre

nã
o

sujeita a alterações a serem feitas pela Companhia.
A Santo Antônio Energia compromete-se a garantir e preservar a privacidade e o sigilo
de informações pessoais dos Usuários (conforme definido abaixo). A presente Política
de Privacidade descreve como a Companhia coleta, armazena, utiliza e compartilha

Có
pia

dados pessoais, sendo parte integrante da Política de Privacidade Global da Santo
Antônio Energia.

Esta Política de Privacidade Online se aplica aos domínios da web operados pela Santo
Antonio Energia: www.santoantonioenergia.com.br, ri.santoantonioenergia.com.br e
qualquer outro site, serviço online ou aplicativo móvel da Santo Antonio Energia onde
esta Política de Privacidade Online for postada ou acessível via hiperlink (coletivamente,
os “Sites”).

Quaisquer informações que o Usuário fornecer por meio dos Sites serão mantidas de
maneira segura e somente serão usadas ou divulgadas de acordo com os propósitos
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para os quais foram fornecidos ou conforme informado, inclusive, por meio desta

2.

da

Política.
DEFINIÇÕES

ola

Para os fins desta Política, aplicam-se as seguintes definições:

“Dados pessoais” significa qualquer informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável. Os Dados Pessoais não incluem informações anônimas,

ntr

nem dados pessoais que forem tratados por pessoa natural para fins particulares e não
econômicos. Os Dados Pessoais incluem informações disponíveis publicamente ou que
foram tornadas públicas por seus titulares. Tal definição consta da legislação em vigor,

co

em especial da LGPD.

“Usuário” significa pessoa que faz uso e/ou interage com algum dos Sites da Santo

nã
o

Antônio Energia.

“Cookies” significa pequenos arquivos criados por sites visitados e armazenados no
computador do Usuário através do navegador, podendo ser usados para identificar os
visitantes, personalizar a página com base no perfil de navegabilidade, rastrear os
padrões de uso para aprimoramento e controle, além de facilitar o transporte de dados

Có
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entre as páginas do mesmo site.
3.

COLETA DOS DADOS

Algumas funções dos Sites podem solicitar que o Usuário forneça voluntariamente à
Santo Antônio Energia seus dados pessoais, incluindo, entre outros, seu nome,
endereço de e-mail e número de telefone para fins de cadastro de mailing ou de
fornecedores, envio de currículos ou comunicações por meio dos Sites. Nesses casos,
o Usuário pode se recusar a fornecer seus dados pessoais, mas, como resultado, pode
não ter acesso ou o benefício desses recursos. A Santo Antônio Energia também pode
reter comunicações eletrônicas que o Usuário envia para representantes de
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atendimento ao cliente, ou outros representantes ou outros associados ou prestadores

da

de serviços.
A Santo Antônio Energia não coleta os dados pessoais do Usuário que permitam sua
identificação por meio da utilização dos sites. O uso de cookies se restringe a análises

ola

estatísticas acerca das visitas em nossos sites, que mostram solicitações diárias
recebidas para arquivos específicos nos sites e de quais países essas solicitações vêm.
As informações que a Santo Antônio Energia coleta podem ser armazenadas em

ntr

sistemas de armazenamento de dados de terceiros e, nesses casos, a Santo Antônio
Energia exige que esses terceiros empreguem práticas de segurança e sistemas

4.

USO DOS DADOS

co

projetados para proteger a segurança das informações.

A Santo Antônio Energia e terceiros agindo em nome da Santo Antônio Energia podem

nã
o

usar os dados pessoais que você fornece à Santo Antônio Energia para finalidades
como:

Envio de comunicação eletrônica (mailing);



Cadastramento de fornecedor no Portal;



Envio de currículos;



Comunicações por meio dos canais de atendimento.

Có
pia



Os e-mails que o Usuário recebe podem ser baseados em informações que ele(a)
fornece ou outras comunicações feitas para ou através dos sites da Santo Antônio
Energia. Se o Usuário não deseja receber e-mail ou outras comunicações da Santo
Antônio Energia, basta ajustar suas preferências de comunicação (clique aqui). A Santo
Antônio Energia envidará todos os esforços para atender às solicitações de remoção de
nomes de qualquer correspondência ou lista de e-mail no menor tempo possível.
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A Santo Antônio Energia poderá utilizar dados pessoais para o cumprimento de
obrigações legais, execução de contratos ou diligências pré-contratuais, exercício

da

regular de direitos em processos judiciais e para atender a seus interesses legítimos no
cumprimento de suas atividades e em conformidade com a legislação em vigor e as
políticas e regulamentos internos. Informamos que os dados pessoais coletados só

ola

poderão ser tratados para a finalidade específica informada e apenas pelo período
necessário para o alcance da finalidade que justificou a coleta, sendo mantidos para
cumprimento de obrigação legal ou outras hipóteses previstas em lei.
DIVULGAÇÃO

ntr

5.

A Santo Antônio Energia não divulgará dados pessoais a terceiros não relacionados a

co

Santo Antonio Energia, a não ser que previamente autorizado pelo Usuário, inclusive
conforme descrito nesta Política, na Política de Privacidade Global da Santo Antônio
Energia, ou quando tal divulgação for exigida por lei ou em relação a uma ação ou

nã
o

investigação judicial ou governamental.

A Santo Antônio Energia poderá compartilhar dados pessoais a terceiros que a auxiliam
na promoção de suas atividades, para armazenar dados, conduzir avaliações, análises
e pesquisas de Usuários e consumidores e/ou comunicar-se com o Usuário em nome
da empresa. Em todos esses casos a Santo Antonio Energia manterá contrato que

Có
pia

regerá tal compartilhamento com o terceiro em questão.
A Santo Antônio Energia não comercializa dados pessoais para outras pessoas ou
entidades.
6.

OUTROS WEBSITES

Os sites da Santo Antônio Energia podem conter links para outros sites que não são da
empresa e a Santo Antônio Energia faz todos os esforços para criar links apenas para
sites que compartilham seus elevados padrões e respeito pela privacidade. No entanto,
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a Santo Antônio Energia não é responsável pelo conteúdo ou pelas práticas de

7.

da

privacidade empregadas por sites que não são da Santo Antônio Energia.
CRIANÇAS

ola

A Santo Antônio Energia não coleta intencionalmente qualquer dado pessoal (como
nome, endereço e número de telefone) de crianças menores de 12 anos de idade por
meio dos Sites e não direciona o conteúdo de seus Sites a menores de 18 anos, em
conformidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) que define como

ntr

criança aqueles indivíduos que não possuem 12 anos completos. A Santo Antônio
Energia não permite que menores de 12 anos se cadastrem nos sites para qualquer fim.
Se a Santo Antônio Energia obtiver conhecimento de que possui dados sobre uma

co

criança em forma recuperável em seus arquivos, essas informações serão excluídas
dos arquivos existentes. Além disso, a Santo Antonio Energia recomenda que qualquer
pessoa entre 12 e 18 anos de idade busque a permissão de seus pais ou responsáveis

8.

nã
o

antes de acessar ou divulgar qualquer dado pessoal nos Sites..
AVISO LEGAL

Ao usar um site da Santo Antônio Energia, o Usuário expressa seu conhecimento
com esta Política de Privacidade Online e com a Política de Privacidade Global da

Có
pia

Santo Antônio Energia. A Santo Antônio Energia reserva o direito de modificar,
adicionar ou remover partes desta Política a qualquer momento. Por essa razão,
recomenda que o Usuário verifique esta página periodicamente e observe a data de
sua última atualização, que consta no início dessa Política de Privacidade. Se o
Usuário não concorda com os termos alterados, deve interromper o acesso e a
utilização do Site.

Em caso de dúvidas, sugestões, reclamações e informações adicionais, entre em
contato:
proteçãodedados@santoantonioenergia.com.br
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