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POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE



A segurança, confidencialidade e respeito ao tratamento das informações de
nossos clientes, fornecedores e colaboradores estão em nossos valores
declarados e fazem parte da nossa prática diária. 

Este documento descreve nossos valores, rotinas e procedimentos adotados em
conformidade com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira. 

Esperamos que esta política o ajude a compreender como tratamos os seus
dados e quais segurança damos a eles. 

NOSSO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA 
E A PROTEÇÃO DE DADOS

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS E
PORQUE AS COLETAMOS

Dados Pessoais de Colaboradores / Clientes e Fornecedores

Os dados dos colaboradores internos da MGM Móveis são tratados para os
específicos fins de cumprimento das obrigações trabalhistas. 

O mesmo ocorre com os dados de Clientes e Fornecedores. Os departamentos
Comercial e Financeiro lidam, essencialmente, com clientes Pessoa Jurídica.
Porém, em razão de algumas rotinas internas e jurídicas, pode ocorrer casos em
que haja a necessidade do acesso de dados de consumidores finais (pessoa
física) e dados de sócios das empresas que negociam com nossa fábrica.
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Para proteger as informações dos dados, especialmente dos de pessoas físicas
e as sensíveis, adotamos os elevados procedimentos de segurança da LGPD
para a proteção destas informações. Mapeamos todo o ciclo de dados na
empresa e estabelecemos os seguintes critérios em seu tratamento: 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DOS DADOS

3.1 - Quem tem acesso a estes Dados na Mgm Móveis

Internamente, os dados de pessoa física e os sensíveis são coletados, acessados
e tratados somente pelo Departamento Pessoal (dados de funcionários e 
candidatos) e os Departamento Comercial e Financeiro (Dados de sócios das 
empresas que possuem relação comercial conosco). 

Nossas rotinas e regimento interno de fluxo de dados estabelece que tais 
informações serão acessadas única e exclusivamente pelos colaboradores destes
departamentos e, eventualmente pelos sócios e nunca serão compartilhados 
com terceiros para outros fins (marketing, captação, venda de informação) senão
aqueles esperados pelos seus titulares. 

Por exemplo, os dados dos funcionários eventualmente poderão ser 
compartilhados com operadoras de plano de saúde e contabilidade para os 
específicos fins do cumprimento de obrigações trabalhistas. 

Dados de sócios poderão ser compartilhados com empresas de transporte 
terceirizados para o específico fim da destinação das mercadorias negociadas 
com nossa indústria. 
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O que pretende-se, com este item, é esclarecer que nenhuma destas 
informações serão compartilhadas senão para os específicos fins e expectativas
dos titulares dos dados. 
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3.2 – Rastreabilidade

Nós possuímos a rastreabilidade de acesso dos dados desde o input (inserção
de informações em nosso banco de dados) até o seu descarte.

Em nosso ambiente virtual (sistemas /
computadores / softwares e
dispositivos móveis), os colaboradores
possuem senhas e logs (registros) de
quem acessou o que e quando 
acessaram em nosso ambiente
virtual. 

Nenhum acesso a qualquer de nossos
sistemas é feito sem que seja gerado um Log de registro do usuário, data, 
horário e o que foi acessado.

O mesmo ocorre com o acesso dos arquivos físicos, que são lastreados com a
assinatura de protocolos internos sobre quem

Essa rastreabilidade é uma exigência da lei para que, num eventual vazamento
de dados,  sejam “afuniliados” e identificados aqueles que o deram causa, além
de causar no usuário dos sistema um importante efeito pedagógico para
desestimular tais incidentes, sejam intencionais ou não. 
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3.3 – Sistemas de Segurança

A MGM utiliza os mais modernos sistemas de segurança da informação
disponível no mercado. 

Firewalls e criptografia reduzem a possibilidade de invasão de sistemas por 
hackers e o eventual sequestro ou uso indevido de dados. 

Os computadores e dispositivos móveis de nossa empresa são programados
para alteração sistemática das senhas a cada 90 (noventa) dias. 

Utilizamos antivírus de licenças pagas, com monitoramento e escaneamento
full time de todos os dispositivos da empresa. 

Temos um departamento interno de TI, responsável pela segurança e
manutenção constantes de nossos sistemas e treinamento e orientação dos
usuários. 

POR QUANTO TEMPO ESSES DADOS SÃO
ARMAZENADOS NA MGM MÓVEIS4

Após a adoção dos programas de conformidade 
da LGPD, ficou-se definido que os dados pessoais 
serão armazenados segundo os seguintes critérios:
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a) Currículos / Candidatos não selecionados: Os currículos de candidatos não 
selecionados serão armazenados por no máximo 06 (seis) meses, contados
da data de sua entrega. Caso o candidato não seja selecionado, eles serão, ou 
excluídos de nossos sistemas (se entregues no formato digital: email, whatsapp,
etc) ou incinerados (se entregues no formato físico).

b) Funcionários: As informações dos funcionários da MGM serão armazenadas
por até 20 (vinte) anos, prazo contado a partir de seu desligamento da empresa. 
Esse prazo deve-se também à proteção da empresa para defesa de eventuais
reclamações trabalhistas, processos administrativos ou judiciais, incluindo os de
natureza cível e tributária. 

c) Demais informações pessoais: os demais dados pessoais (parceiroscomerciais,
fornecedores, etc) serão armazenados por até 10(dez) anos, em razão da proteção
da empresa para defesa de eventuais processos administrativos ou judiciais, 
incluindo os de natureza cível e tributária. 

O monitoramento dos prazos e seu descarte serão realizados pelos respectivos
departamentos responsáveis pelos dados (RH, Comercial, Financeiro, todos, em
consonância com o TI). 

O descarte dos dados será evidenciado em formulário próprio. 

O encarregado da proteção de dados é o responsável escolhido pela MGM MÓVEIS
será CLEYLTON MENDES PASSOS através escritório Jurídico Mendes Advocacia,  

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O
ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS DA
MGM MÓVEIS?5
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para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os  titulares dos dados
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando ela for formalizada.
Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para o e-mail 
dpo@mendesadvocacia.net.br  

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em: 
28 de Fevereiro de 2021.

O mundo é dinâmico e exige atualização constante. Por isso, temos o direito de
modificar, a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio, o site as presentes
normas, especialmente para adaptá-las às evoluções da lei e do próprio software
da Los Neto, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela
supressão ou modificação daquelas já existentes.

Dessa forma, convida-se o usuário a consultar periodicamente esta página para
verificar as atualizações.

Ao utilizar o serviço após eventuais modificações, o usuário demonstra sua
concordância com as novas normas. 

DO DIREITO APLICÁVEL E DO FORO

Esperamos que não seja necessário, mas, se inevitável for a judicialização de 
qualquer questão relativa aos dados dos usuários da MGM Móveis, estas estarão
sob a jurisdição do foro de Linhares-ES. 




