Sunset Importação e Exportação LTDA

Política de Privacidade
Como parte das nossas operações diárias, necessitamos coletar dados pessoais de
nossos clientes e potenciais clientes, parceiros de negócio, funcionários e outros,
com o intuito de fornecer os nossos produtos e serviços com mais alto padrão e
alinhados aos valores, interesses e perfil de cada cliente.
A privacidade de suas informações é de grande importância para nós e temos como
política respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade das pessoas. Esta
Política estipula como ocorrem as operações de tratamento de dados pessoais da
Sunset.
A nossa Política de Privacidade é regularmente revisada para assegurar a
conformidade com leis, regulamentações e novas tecnologias, refletindo possíveis
mudanças nas nossas operações e práticas de negócio. É importante que você acesse
regularmente esta política e que observe a data de atualização informada abaixo.
Esta Política de Privacidade aplica-se às atividades de tratamento de dados pessoais
dos clientes, potenciais clientes e parceiros, candidatos a vagas de emprego,
visitantes dos nossos escritórios e dos nossos Sites. Dados pessoais relacionados
aos funcionários da Sunset são tratados conforme política própria para estes fins.

Considerações Gerais
A Sunset respeita a privacidade de todos os titulares de dados pessoais, estando,
desta forma, comprometida a tomar todas as medidas cabíveis e razoáveis para
assegurar a proteção dos dados pessoais coletados.
Todas as informações são tratadas de acordo com as leis e regulamentações de
proteção de dados aplicáveis.
Adicionalmente, temos procedimentos técnicos e organizacionais em vigor para
garantir que a sua informação esteja sempre segura. Como parte destes
procedimentos, regularmente treinamos e conscientizamos todos os nossos
colaboradores sobre a importância da manutenção, salvaguarda e respeito da sua
informação pessoal e consideramos a violação da privacidade dos dados pessoais
algo muito sério, por isso monitoramos constantemente e prevemos medidas
disciplinares apropriadas para eventuais descumprimentos.
A Sunset utiliza diferentes formas para coletar dados pessoais, indicas a seguir:
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• Quando são fornecidos por meio do preenchimento de formulários,
questionários, email, sites, correio, aplicativos, telefone, contratos, por meio da
entrega de documentos pessoais, em situações que incluem você:
- ter relação de trabalho com a Sunset;
- fornecer produtos e/ou serviços;
- solicitar produtos ou serviços da Sunset;
- solicitar o envio de materiais de marketing ou institucionais;
- participar de promoção ou pesquisa;
- nos contatar para transmitir algum feedback;
- visitar as instalações da Sunset.

Quais dados de acesso são coletados pelo site da Sunset?
Informações coletadas de usuários ao utilizar os Sites incluem o navegador de acesso
do usuário; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do acesso; a
localização do usuário; e as ações do usuário no site.

Quais dados são coletados dos clientes pela Sunset?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CNPJ
Razão social
Nome fantasia
Número da nota fiscal
RG do motorista (carga/descarga)
E-mails dos clientes
Telefone
Inscrição estadual
Cidade/UF do cliente

● CPFs do sócios
● Endereço
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Quais são os dados coletados de participantes de processos seletivos da
Sunset?
●
●
●
●

Nome completo
Telefone
E-mail
Endereço

Quais são os dados coletados dos fornecedores e prestadores de serviços
pela Sunset?
● CNPJ
●
●
●
●

Razão social
Endereço
Telefone
Inscrição Estadual

Casos que exigem o seu Consentimento
Caso a finalidade da coleta para qualquer tratamento de dados pessoais necessite
do seu consentimento, este será obtido por nossa equipe antes de qualquer
tratamento de dados. Caso você queira a qualquer tempo revogar o consentimento,
o mesmo poderá ser realizado por meio do envio de e-mail para sac@sunset.com.br
e a partir do processamento de seu pedido, seus dados pessoais não serão mais
tratados pela Sunset, com exceção de tratamentos autorizados pela legislação
aplicável.

Segurança e privacidade dos dados pessoais
A Sunset tem como compromisso zelar e tratar as informações de nossos clientes e
demais titulares de dados utilizando medidas que visam garantir a proteção, a
manutenção da privacidade, integridade, disponibilidade e confidencialidade dos
dados pessoais tratados em nosso ambiente.
Além de implementar medidas para prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade à
incidentes em nossos ambientes tecnológicos, protegemos as informações pessoais
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confidenciais e também exigimos que nossos fornecedores protejam tais
informações contra acesso, uso e divulgação não autorizados.

Armazenamento de informação pessoal e período de retenção
A Sunset tratará as suas informações pessoais durante o tempo necessário para
cumprir com os fins para os quais as informações foram coletadas ou por outros
motivos aplicáveis, como, por exemplo, o cumprimento de obrigações legais.

Consultar seus Dados Pessoais
Se desejar realizar a consulta dos seus dados pessoais que são tra tados em nosso
ambiente, acesse a área logada do site. As finalidades para os quais os dados são
tratados estão descritas neste documento. Em caso de dúvidas adicionais, encaminhe
um e-mail para sac@sunset.com.br.

Alterar seus Dados Pessoais
Se desejar alterar seus dados pessoais, o mesmo poderá ser feito enviando um e -mail
para sac@sunset.com.br com uma descrição da alteração.

Contatos
Encarregado Pelo Tratamento de Proteção de Dados: Possuímos um responsável pela
proteção de dados o qual inspeciona questões relacionadas a esta Política de
Privacidade. Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer
seus direitos de titular, nos contate pelo e-mail: liliane.ferreira@sunset.com.br

Aviso Legal
A Sunset não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que
não tem acesso ou controle. Ficamos também isentos de responsabilidade diante do
uso ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso indevido ou

Sunset Importação e Exportação LTDA
desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como
consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém autorizado em seu
nome.

