Política de Privacidade e Confidencialidade
A presente Política de Privacidade tem por finalidade demonstrar o compromisso e o
respeito, por nós, Grupo Belfort, com sua privacidade, servindo a presente Política de
Privacidade para regular e informar de forma simples, objetiva e transparente quais dados
e informações serão obtidos e como poderão ser utilizados.
Nosso objetivo é garantir o sigilo total das informações que você nos fornece,
estabelecendo regras sobre a coleta, registro, utilização, armazenamento, tratamento e
compartilhamento.
Nós do Grupo Belfort estamos à sua disposição em caso de dúvidas sobre a nossa Política
de Privacidade, entre em contato pelo Fale Conosco disponível no endereço
eletrônico https://www.belfort.com.br/8/contato/.

1.DEFINIÇÕES
Para todos os fins desta Política de Privacidade:
Dados Pessoais: são os dados que permitem, direta ou indiretamente, a identificação de
uma pessoa em particular, conforme especificamente discriminados nesta Política de
Privacidade.
Dados Pessoais Sensíveis: são os dados pessoais com maior potencial discriminatório,
capazes de revelar informações como origem racial ou étnica, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico.
Fale Conosco: é uma das formas de entrar em contato com o Grupo Belfort disponível no
endereço eletrônico https://www.belfort.com.br/8/contato/.
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2. COLETA DE DADOS PESSOAIS

2.1. Dados Pessoais fornecidos diretamente pelo Titular: todos os Dados Pessoais
fornecidos diretamente pelo Titular na admissão.
Os Dados Pessoais do Titular coletados são especificamente informados no formulário
Documentos Necessários para sua Admissão (BE FQ 03-43). O acesso a seus Dados
Pessoais é restrito aos colaboradores do Grupo Belfort, nos estritos limites desta Política
de Privacidade, e nenhuma informação pessoal será divulgada publicamente.
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2.3. Dados Sensíveis: O Grupo Belfort poderá coletar certos tipos de dados sensíveis, tais
como informação médica e de saúde, dados biométricos e sexuais.
O tratamento dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis de adolescentes será
realizado mediante o expresso consentimento dos pais e/ou responsáveis legais. Tais
informações serão armazenadas de maneira segura e não serão compartilhadas com
terceiros.

3. USO E COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

Os dados coletados poderão ser utilizados e compartilhados pelo Grupo Belfortpara as
seguintes finalidades:
(a)Correspondência eletrônica: O Grupo Belfort poderá utilizar o endereço de e-mail
etelefone fornecido para enviar mensagens pertinentes ao colaborador;
(b) Cumprimento de solicitação administrativa: O Grupo
informações ao solicitante, desde que autorizado pelo Titular;
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(c) Cumprimento de ordem legal ou judicial: O Grupo Belfort atenderá, independentemente
de comunicação prévia ao Titular, qualquer autoridade judicial competente que tenha por
fim determinar que seja revelada a identidade do Titular ou quaisquer dados fornecidos ao
Grupo Belfort ou por ele coletados.
(d) Reorganização Societária: na hipótese de realização de quaisquer operações
societárias envolvendo o Grupo Belfort, tais como fusão, reestruturação, incorporação,
venda de ações e/ou quaisquer ativos, o Titular, desde já, concorda que seus dados
poderão ser transferidos, desde que respeitados os termos desta Políticas de Privacidade.
4. SEGURANÇA

Os Dados Pessoais e as informações coletados são armazenados de forma segura e
sigilosa enquanto considerados relevantes, seja pela manutenção de seu uso, seja pela
suspeita de relevância legal das informações.
Aqueles que entrarem em contato com os Dados Pessoais do Titular agirão com
confidencialidade e sigilo absoluto.
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Toda a equipe do Grupo Belfort é devidamente instruída para, quando for o caso, tratar os
dados armazenados do Titular. O Grupo Belfort faz todo o controle de acesso às
informações armazenadas, delimitando as permissões de acesso.

O Grupo Belfort possui proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas e utiliza
métodos padrão de mercado para proteção dos dados coletados.

O Grupo Belfort garante aos Titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos
Dados Pessoais, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu
tratamento.

5. DIREITOS DOS TITULARES

Os Titulares poderão, por meio do Fale Conosco disponível no endereço
eletrônico https://www.belfort.com.br/8/contato/, solicitar ao Grupo Belfort, exclusivamente
com relação a seus próprios Dados Pessoais a confirmação da existência de tratamento
dos dados; o acesso aos dados; a correção dos dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados; portabilidade dos dados,
nos termos da lei; e a revogação do seu consentimento a esta Política.
A revogação, pelo Titular, do seu consentimento a esta Política de Privacidade e/ou a
exclusão de dados essenciais podem resultar na impossibilidade de continuação do
vínculo com o Grupo Belfort. O Grupo Belfort empreenderá todos os esforços para atender
tais pedidos no menor tempo possível. No entanto, mesmo em caso de exclusão e/ou
revogação da aceitação a esta Política de Privacidade, será respeitado o prazo mínimo de
armazenamento de dados e informações de usuários de aplicações de internet, conforme
determinado pela legislação brasileira vigente.

6. ACEITAÇÃO

O Titular declara expressamente ter lido, compreendido e estar de acordo com esta
Política de Privacidade.
O Titular declara que está de acordo com a coleta dos dados, bem como com a utilização e
compartilhamento para as finalidades aqui estabelecidas.
O Grupo Belfort reserva-se no direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer
momento, devendo manter atualizada e disponível no site www.belfort.com.br. Nesse caso
o Titular será informado quanto às alterações realizadas, conforme exigido pela legislação
brasileira vigente, sendo altamente recomendável a leitura periódica e integral da presente
Política de Privacidade.
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Qualquer oposição que o Titular tenha sobre as alterações desta Política de Privacidade
poderão ser manifestadas, por meio do Fale Conosco, sendo que a recusa desta Política
de Privacidade e de suas eventuais alterações implicará ao Titular a impossibilidade de
celebração de qualquer relação contratual com o Grupo Belfort.

7. LEGISLAÇÃO E FORO

Esta Política de Privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as leis
brasileiras, especialmente, mas não se limitando à, a Lei Geral de Proteção de Dados nº
13.709/2018, sendo competente o foro do domicílio do Titular para dirimir qualquer dúvida
decorrente deste instrumento.

8. CONFIDENCIALIDADE

As partes qualificadas subscrevem a presente Política de Privacidade e Confidencialidade
com o intuito de garantir que o colaborador está ciente e respeita a política de proteção de
informações do Grupo Belfort com o intuito de evitar a divulgação e utilização das
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, nos seguintes termos e condições:
8.1. O colaborador deverá cumprir rigorosamente com todos os regulamentos internos do
Grupo Belfort estabelecidos para proteger seu processo de fabricação, administração,
marketing e técnicas de vendas e quaisquer informações técnicas ou de gestão não
pública e economicamente valiosa que o Grupo Belfort considera útil para o seu
funcionamento e que exerceu esforços substanciais para mantê-los confidenciais;
8.2. Exceto para o processo de realizar tarefas oficiais dentro da empresa, o colaborador
não deve divulgar ou revelar a terceiros quaisquer segredos comerciais, industriais,
financeiro e de pessoal.
8.3. O colaborador não deve ter acesso a qualquer informação ou local não autorizado pelo
Grupo Belfort, e deverá, por todos os meios, observar as normas de segurança, diretrizes e
políticas da empresa.
8.4. O colaborador não deverá copiar, gravar, fotografar ou reproduzir as informações de
segredos comerciais, industriais, financeiro e de pessoal do Grupo Belfort de outra forma
que não com a finalidade de utilizar tais informações ou materiais de obra atribuída ao
colaborador para o exercício de seus deveres e responsabilidades, independentemente da
função exercida.
8.5. O colaborador reconhece e concorda que o Grupo Belfort tem o direito de possuir,
utilizar ou dispor de qualquer direito em relação às tecnologias, informações e quaisquer
produtos, que o colaborador invente, desenvolve, descobre, projeta por si só um conjunto
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com outra pessoa em relação ao trabalho atribuído ao colaborador, durante o tempo de
vínculo empregatício e após o termino deste.
8.6. Durante o período que perdurar o vínculo empregatício, o colaborador, mediante
solicitação do Grupo Belfort, deverá preparar ou ajudar a empresa ou seu agente indicado
na preparação de qualquer desenho, ou qualquer ação para proteger a propriedade
intelectual do Grupo Belfort.
8.7. Durante o vínculo empregatício com o Grupo Belfort, o colaborador não poderá
cooperar com o diretor executivo ou funcionários de outras empresas do mesmo setor de
conselheiro ou consultor, no intuito de preservar as informações tidas como confidenciais.
8.8. O colaborador deverá, no momento de seu desligamento, entregar todos os materiais
sob sua responsabilidade que contenham comerciais, industriais, financeiro e de pessoal,
incluindo, notas, desenhos, especificações eletromagnéticas, memorandos, pen drives,
arquivos e qualquer outro meio. O colaborador não deve manter uma cópia do mesmo, sob
qualquer forma para uso pessoal.
8.9. O colaborador alega estar ciente que após o seu desligamento, deverá manter a
confidencialidade das informações e serviços prestados no Grupo Belfort. Em caso de
violação do presente acordo, o colaborador reconhece e concorda que poderá ser
responsabilizado por quaisquer acusações civis, criminais e comerciais sob quaisquer
acusações civis, criminais e comerciais sob o conceito de “Concorrência Desleal e
proteção “Segredos de Negócios”, nos termos da lei civil e comercial, por quaisquer outras
responsabilidades semelhantes que violam o princípio de manter os segredos comerciais,
industriais, financeiro e de pessoal confidenciais.
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