
Política de privacidade 

Coleta e uso de informações pessoais 

Informações pessoais são dados que podem ser usados para identificar ou entrar 

em contato com uma única pessoa. 

O SIG Caburé poderá solicitar informações pessoais a qualquer momento que 

você entrar em contato com o mesmo ou com Instituição afiliada, podendo essas 

informações serem compartilhadas entre si de modo consciente com a esta 

Política de Privacidade. A informações disponibilizadas podem ser incorporadas 

a outros dados de modo forneça e proporcione uma melhora nos nossos serviços 

e conteúdo. Você não é obrigado a fornecer dados pessoais, contudo, caso 

escolha não os fornecer, algumas funcionalidades do SIG Caburé ficarão com 

seu uso restrito.  

Quais informações pessoais coletamos  

 

 Ao se cadastrar no SIG Caburé, será solicitado nome completo, endereço de 

correspondência, número de telefone, endereço de e-mail, CPF, no caso de 

pessoa física e CNPJ, razão social, inscrição estadual, cargo, função e 

endereço de correspondência, no caso de pessoa jurídica.  

 Em alguns casos, podem ser solicitados documentos de identificação 
emitidos pelo Governo, tais como: CPF ou CNPJ e comprovante de 
residência, conforme exigido por Lei Brasileira Nº 12.965, DE 23 DE 
ABRIL DE 2014. 

 

Como usamos suas informações pessoais 

 

 As informações pessoais fornecidas permitirão manter você atualizado sobre 

os mais recentes serviços, atualizações de software e eventos.  

 As informações pessoais fornecidas poderão ser utilizadas para criar, 

desenvolver, operar, melhorar nossos serviços, conteúdos e atendimentos, 

além de prevenir perdas e evitar fraudes. 



 As informações pessoais também poderão ser utilizadas para propósitos 

internos, como auditoria, análise dados, além de identificar usuários e gerar 

estatísticas. Por exemplo, podem ser utilizados endereços para identificar 

quais são as Cidades onde o SIG Caburé é mais acessado. 

 Em tempos, informações pessoais podem ser utilizadas para enviar avisos 

importantes, como comunicações sobre mudança de Lei, procedimentos, 

instruções normativas e tipologias previstas. Como essas informações são 

importantes para interação do usuário com o SIG Caburé, o mesmo não 

poderá optar por não receber as comunicações enviadas pelo sistema. 

Coleta e uso de informações não pessoais 

São dados que, analisados independentemente, não permitem a associação 

direta a um usuário específico. Pode-se coletar, usar, transferir e revelar 

informações não pessoais para qualquer propósito. A seguir estão relacionados 

alguns exemplos de informações não pessoais que podem ser coletadas e 

utilizadas no SIG Caburé. 

 Pode-se coletar informações como sua ocupação, código postal, código de 

área com o intuito de entender melhor o comportamento dos usuários e 

melhorar os serviços. 

 Pode-se coletar e armazenar detalhes sobre como você utiliza o SIG Caburé.  

Em caso de utilização de informações não pessoais com pessoais, elas serão 

tratadas como informações pessoais enquanto estiverem combinadas. 

Divulgação a terceiros 

Eventualmente, podem ser disponibilizadas informações pessoais a parceiros 

estratégicos que trabalham com o SIG Caburé para fornecer consistência nos 

serviços oferecidos pela CPRH.  

 

 

 



Proteção de informações pessoais 

O SIG Caburé considera a segurança de suas informações pessoais como 

imprescindível. Quando seus dados pessoais são armazenados no banco de 

dados, são utilizados sistemas de computador com acesso limitado, mantidos 

em instalações que incluem medidas físicas de segurança.  

Integridade e retenção de informações pessoais 

O SIG Caburé permite que você mantenha facilmente suas informações 

pessoais, completas e atualizadas. As informações pessoais ficam retidas pelo 

período necessário para satisfazer as finalidades descritas nesta Política de 

Privacidade, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido ou 

permitido por lei. 

Acesso a informações pessoais 

Você pode ajudar a assegurar que suas informações e preferências de contato 

estejam corretas, completas e atualizadas acessando sua conta. No caso de 

outras informações pessoais que serão armazenadas, será oferecido acesso 

para qualquer finalidade, incluindo solicitar que seus dados sejam corrigidos, 

caso estejam incorretos ou que os mesmos sejam apagos, contanto que o SIG 

Caburé não seja obrigado por lei ou para fins normativos legítimos a retê-los. 

Pode-se recusar o processamento de solicitações que sejam 

infundadas/vexatórias, prejudiquem a privacidade de outros, ou sejam 

extremamente impraticáveis e cujo acesso não seja de outra forma exigida por 

lei.  

Crianças 

Compreende-se a importância de adotar precauções adicionais para proteger a 

privacidade e a segurança de crianças usando o SIG Caburé. Não serão 

coletadas, utilizadas ou divulgadas informações pessoais de crianças com 

menos de 16 anos de idade, ou de idade mínima equivalente na jurisdição 

relevante, sem o consentimento parental verificável. Caso aconteça a coleta, uso 

ou divulgação de informações pessoais de uma criança com menos de 16 anos 

de idade, ou a idade mínima equivalente de acordo com a jurisdição, sem 



primeiro receber consentimento parental verificável, serão tomadas medidas 

para excluir as informações assim que possível. 


