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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para proteção e uso de dados pessoais que venham a ser tratados nas atividades do
Grupo KWP, tendo como referência a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais leis e
regulamentações relativas à privacidade e proteção de dados pessoais.
2. ABRANGÊNCIA
Esta Política se aplica a todos os colaboradores, fornecedores e parceiros do Grupo KWP, que realizem
atividades que envolvam, de forma direta ou indireta, coleta, tratamento e armazenamento de dados
pessoais.
3. TERMOS E DEFINIÇÕES
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709/18 – Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural.
Dados Pessoais – É toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, tal como
nome, RG, CPF, e-mail, etc. Dados relativos a uma pessoa jurídica (tais como razão social, CNPJ, endereço
comercial, etc.) não são considerados dados pessoais.
Dados Sensíveis – São aqueles que revelam a origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas,
opiniões políticas, filiação sindical questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma
pessoa.
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Dados Anonimizados – Dado relativo à titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
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.
4. PRINCÍPIOS, PREMISSAS E DIRETRIZES
É compromisso do Grupo KWP manter a privacidade e proteção dos dados pessoais obtidos no curso de suas
atividades empresariais e cumprir as leis e regulamentos aplicáveis sobre o tratamento de dados pessoais.
É nosso dever assegurar a privacidade e proteção dos dados pessoais de seus sócios, colaboradores,
prestadores de serviços, parceiros, fornecedores e clientes, bem como a confidencialidade dos dados
pessoais a que tiver acesso, conferindo ampla acessibilidade ao seu respectivo titular e deles fazendo uso
apenas para fins apropriados e legalmente permitidos.
O tratamento de dados pessoais, ou seja, a realização de coleta, acesso, exclusão, edição, ou qualquer outra
operação, somente deve ser realizada de acordo as bases legais dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
Os Dados Pessoais devem ser coletados apenas para propósitos especificados, explícitos e legítimos e não
podem ser tratados de forma incompatível com esses propósitos.
O tratamento de dados pessoais deve se fundamentar em bases legítimas como:


Utilizar o mínimo de informações necessárias para o cumprimento das finalidades pretendidas e
regular exercício de suas funções;



Para cumprimento de obrigação contratual, legal, judicial ou regulatória;



De forma transparente, sendo garantido ao titular dos dados o direito à informação sobre os dados
tratados;



De forma segura, por meio da adoção de medidas técnicas para proteger os dados pessoais, prevenir
e mitigar danos decorrentes de eventual acesso e/ou divulgação não autorizados, ou de situação
acidental ou ilícita de violação de dados.

A utilização das informações coletadas pelo Grupo KWP é feita exclusivamente para atendimento das
finalidades informadas nesta Política, no desempenho de suas atividades ou no oferecimento ao cliente de
conteúdo específico a partir da utilização da informação de forma anonimizada e agregada sobre a sua área
de atuação.
Não admitimos o tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
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O tratamento de dados pessoais sensíveis será realizado mediante prévio e expresso consentimento do
titular dos dados, podendo ser realizado sem o consentimento quando for indispensável para o
cumprimento de obrigação legal, judicial ou regulatória, para o exercício regular de direitos em processo
judicial, administrativo ou arbitral e demais hipóteses de tratamento previstas pela Lei. O consentimento
poderá ser revogado a qualquer momento, a pedido do titular.
As medidas contra vazamento de dados, bem como investimentos em ferramentas e processos de
segurança, devem priorizar a proteção de dados pessoais sensíveis, bem como daqueles dados cujo
tratamento utiliza como base legal, o legítimo interesse da Companhia.
Os dados pessoais não devem ser retidos por um período maior que o necessário para os objetivos a que
foram obtidos.
5. REGRAS DE NEGÓCIO
O Grupo KWP se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o absoluto sigilo e a estrita
confidencialidade de todas as informações, dados pessoais ou especificações a que tiver acesso ou que
porventura venha a conhecer ou ter ciência em razão da prestação dos serviços.
É nosso compromisso manter controles e procedimentos técnicos apropriados para garantir a segurança dos
dados pessoais e evitar acesso ou divulgação não autorizados, que potencialmente poderiam resultar em
alteração, destruição acidental ou ilegal, perda dos dados e contra todas as demais formas ilegais de
tratamento.
Os dados e informações coletados são armazenados em ambiente seguro e confiável, observando-se a
tecnologia disponível, e somente podem ser acessados por pessoas qualificadas e autorizadas pelo Grupo
KWP.
Empreendemos as melhores soluções técnicas voltadas à segurança e privacidade dos dados dos titulares
sob nossa responsabilidade, mas o Grupo KWP se exime de responsabilidade por eventuais danos e/ou
prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco de dados, salvo nos casos de dolo ou culpa do
Grupo KWP.
Não devemos solicitar nem obter deliberadamente, de qualquer pessoa, informações confidenciais
pertencentes a terceiros, se não forem necessárias à realização de nossas atividades e mediante a celebração
de termo ou contrato de confidencialidade.
Os dados pessoais do titular poderão ser compartilhados com autoridades governamentais, prestadores de
serviços contratados, instituições financeiras, provedores de meio de pagamento de contas, empresas de
auditoria externa, entre outras, desde que respeitadas as disposições legais.
Garantimos o exercício, pelo titular dos dados, do respectivo direito de informação, acesso, revogação,
oposição e portabilidade de seus dados pessoais.
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6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
O cumprimento desta Política é obrigatório e, portanto, todos os colaboradores, fornecedores e parceiros
do Grupo KWP que realizem atividades que envolvam, de forma direta ou indireta, tratamento de dados
pessoais, têm a responsabilidade individual de garantir a sua conformidade e, se necessário, solicitar
esclarecimentos aos seus superiores.
Compete à Alta Administração aprovar esta Política e deliberar sobre as diretrizes estratégicas de segurança
da informação.
É responsabilidade dos gestores das áreas zelar pelas informações recebidas e produzidas por sua equipe
em razão das atividades da área, realizando e monitorando o inventário de dados sob sua responsabilidade,
sua adequada classificação e autorização de acesso, bem como o mapeamento, implantação e
operacionalização de seus controles, fazendo cumprir as diretrizes desta Política.
O Grupo KWP pode acessar, sem prévia comunicação ou necessidade de consentimento de seus
colaboradores, as informações e conteúdos produzidos ou transitados, no uso dos equipamentos e recursos
do Grupo KWP.
Compete ao Comitê de Ética e Riscos esclarecer dúvidas de interpretação relativas a esta Política, bem como
prestar suporte aos gestores, assegurando o atendimento à legislação vigente de forma ética.
É dever de todos os colaboradores do Grupo KWP:


Compreender e ter sempre em consideração que a coleta e o tratamento de dados pessoais são
permitidos apenas para fins específicos, definidos e legítimos;



Observar e cumprir as normas e diretrizes de privacidade e proteção de dados pessoais;



Verificar quais dados pessoais são realmente necessários para o desenvolvimento de sua atividade
antes de coletá-los, acessá-los, utilizá-los, armazená-los, divulgá-los ou de realizar qualquer outro
tipo de tratamento;



Não compartilhar senhas de acesso com terceiros ou utilizar senhas de terceiros para acessar
sistemas ou computadores corporativos.

O Grupo KWP espera que todos os fornecedores e parceiros no desenvolvimento de quaisquer atividades
relacionadas com a execução dos contratos celebrados, observem o regime legal da proteção de dados
pessoais, e se comprometam a proteger e tratar os dados coletados, estrita e necessariamente para a
execução dos contratos.
O descumprimento das diretrizes desta Política enseja a aplicação de medidas de responsabilização daqueles
que a descumprirem, conforme a respectiva gravidade do descumprimento.
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7. HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão Data

Alterações

001

Emissão inicial do documento.

07/12/2020

8. ANEXOS

Não se aplica.
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