POLITICA DE PRIVACIDADE

O Sindibancários Santa Cruz do Sul e Região – CUT respeita a sua privacidade e a
segurança das suas informações pessoais, comprometendo-se a cumprir as normas
vigentes e as melhores boas práticas em termos de privacidade e proteção dos dados
pessoais de seus associados e parceiros.
Para concretizar a ampla proteção dos dados pessoais, o Sindibancários acredita na
transparência dos tratamentos de dados pessoais que realiza, estabelecendo nesta
Política de Privacidade como é feita a coleta, uso, transferência de informações quando
necessário, armazenamento e proteção dos dados pessoais de seus associados e
parceiros, visando concretizar ao nosso associado, titular de seus dados pessoais, a
sua autodeterminação informativa.
Ao utilizar nosso site, nos contatar, dar início e manter sua associação, ou ainda
contratar o uso de nossas facilidades físicas (auditório e salão de festas), você entende
que coletaremos e usaremos algumas de suas informações pessoais, nas formas
descritas nesta Política de Privacidade, sob as normas da Constituição Federal de 1988
(inclusive com a alteração a EC 115/2022, nos termos do art. 5º, inciso LXXIX) e da Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.º 13.709/2018), bem como das demais
normas de Direito aplicáveis.

1. Quais dados coletamos sobre você e para qual
finalidade?
Para prestação dos serviços dos serviços, defesa dos direitos dos nossos sindicalizados
e cumprimento de deveres legais, coletamos e utilizamos alguns dos seus dados.

1.1. Dados pessoais fornecidos pelo titular para associação e
proteção dos interesses do associado
Quando você requer sua sindicalização, você deve preencher uma ficha intitulada
“Proposta de Associado”. Nesta ficha coletaremos os seguintes dados pessoais:



Primeiro Grupo: Nome completo, CPF, RG, estado civil, escolaridade, data de
nascimento, filiação, telefone e endereço completo e endereço de e-mail;
Segundo Grupo: Empregador, número da agência, cargo, data de admissão,
matrícula funcional e tempo de profissão;

Os dados coletados relativos ao Primeiro Grupo são utilizados com a finalidade de
cadastrar o novo associado no sistema informatizado do Sindibancários Santa Cruz do
Sul e Região, a fim de controlar seu status de associado e manter a atuação do sindicato
em seu melhor interesse profissional.
Seu nome, telefone e banco empregador também serão utilizados para inclusão no
grupo de informativos do Sindibancários através do aplicativo WhatsApp, com a
finalidade de lhe manter informado sobre notícias e direitos da classe dos trabalhadores
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bancários. Você poderá escolher sair deste grupo de informativos a qualquer momento,
bem como retornar, se for e seu interesse.
Alguns informativos e contatos de seu interesse também serão encaminhados pelo seu
e-mail. Para tanto seus dados relativos a nome, e-mail e banco empregador serão
utilizados, com a mesma finalidade acima exposta.
Os dados referentes a seu emprego, constantes no Segundo Grupo de dados pessoais
coletados, são necessários para a finalidade de viabilizar o contato entre o
Sindbancários e o seu banco empregador, a fim de efetivar o desconto da verba sindical
e controlar a quitação destes valores.

1.2. Dados pessoais fornecidos para utilização das instalações do
Sindibancários Santa Cruz do Sul e Região
O Sindibancários presta o serviço de aluguel de seu auditório para eventos e do seu
salão de festas, sendo este último apenas para os seus associados.
Para isso, o Sindibancários coleta através de ficha própria os seguintes dados pessoais:



Nome completo, documento de identidade (podendo ser RG ou CPF, à escolha
do Titular dos Dados), telefone, e-mail e assinatura.
Para o aluguel do Salão de Festas, ainda é informado o banco empregador do
associado requerente.

Estes dados são coletados e utilizados para a finalidade específica executar o contrato
de aluguel do espaço físico para o titular solicitante, e poderão ser utilizados pelo
Sindicato para exercício regular de direitos em caso de inadimplência do valor do
aluguel.
Em alguns eventos, por interesse do Sindibancários ou solicitação do contratante, o
Sindicato pode fazer registros fotográficos e compartilhar em suas redes sociais, a fim
de divulgar seus serviços.

1.3. Outros dados pessoais coletados
O Sindibancários também pode tratar outros dados pessoais quando necessário para
atender os interesses do seus sindicalizados.
Primeiro, quando um associado ou terceiro interessado contato o Sindibancários pelas
suas redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp) para fazer questionamentos,
pedir informações ou outros. Nestes casos o Sindibancários terá acesso, através da
plataforma virtual, seus dados voluntariamente compartilhados com a rede social, além
de outros que venha voluntariamente a serem informados.
Ainda, considerando que o Sindicato, entre suas funções, busca ativamente resguardar
e intermediar os direitos de seus sindicalizados, podemos coletar e armazenar seus
dados relativos a conta(s) bancária(s) de sua preferência para reembolso de
mensalidade ou taxa negocial, de valores relativos a processos judiciais ganhos ou
outros valores.
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Por fim, para garantir a segurança dos trabalhadores, associados e parceiros do
Sindibancários, contamos com vigilância através de câmeras de segurança nas
dependências do Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul e Região. Assim,
quando você for presencialmente à nossa sede, seja para tratar assunto de seu
interesse, seja pelo aluguel do salão de festas ou auditório, sua imagem será coletada
através das câmeras de segurança, e tratadas apenas para a finalidade de manter a
segurança do local e das pessoas que ali trabalham ou utilizam os espaços para aluguel.

2. Como coletamos os seus dados?
A coleta dos seus dados pessoais ocorre da seguinte forma:







A maioria dos seus dados são coletados através do preenchimento do formulário
intitulado “Proposta de Associado”. Através do preenchimento dele você
autorizada que o Sindibancários faça uso dos dados pessoais relacionados para
as finalidades descritas no “ponto 1”, bem como compartilhe seus dados
pessoais com sua entidade empregadora para desconto sindical.
Alguns dados, como registro de pagamentos da verba sindical, são
encaminhados diretamente para nós pelo seu empregador.
Seus dados também são coletados através dos termos de reserva e
responsabilidade para aluguel do salão de festas e do auditório do
Sindibancários, quando for o caso.
Alguns dos seus dados são coletados através do contato com nossas redes
sociais ou meios de contato oficiais, como e-mail e whatsapp, mas sempre
através do seu compartilhamento voluntário.

3. Bases Legais.
O Sindibancários Santa Cruz do Sul e Região trata seus dados com estrita observância
das normas da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.º 13.709/2018).
Assim sendo, trata seus dados com o devido respeito e cuidado, sempre observando as
bases legais, ou seja, as situações em que a lei autoriza o tratamento dos dados.
Para o tratamento dos seus dados pessoais comuns informados para associação, nós
utilizamos a base legal da execução de contrato (art. 7º, inciso V, da LGPD),
considerando que criamos seu cadastro junto à instituição para atuar no seu melhor
interesse e proteger os direitos da nossa classe trabalhadora.
Esta mesma base legal é utilizada para a coleta e tratamento dos dados necessários
para a execução do contrato de aluguel do salão de festas e do auditório.
Para compartilhar a sua filiação com seu empregador, necessário para o desconto
sindical e outros, coletamos seu consentimento específico, com fundamento no artigo
11, inciso I, da LGPD.
Por fim, podemos ainda tratar alguns dados pessoais com base no Legítimo Interesse,
como é o caso das imagens captadas pelo circuito interno de vigilância, o qual é
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realizado para fins de garantir a segurança do estabelecimento e das pessoas que nele
se encontram, com fundamento no artigo 7º, inciso X, da LGPD.
Ainda, alguns dados podem ser devidamente tratados com base em obrigações legais
do Sindicato, nos termos do artigo 7º, inciso II, da LGPD.

4. Quais são os seus direitos?
O Sindicato do Bancários de Santa Cruz do Sul e Região assegura a seus associados
e parceiros seus direitos de titular previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de
Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer tempo:










Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira simplificada ou
em formato claro e completo.
Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma
impressa ou por meio eletrônico, seguro e idôneo.
Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes.
Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a legislação através da anonimização, bloqueio ou
eliminação.
Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados
cadastrais, para outra sindicato.
Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos
previstos em lei.
Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados.
Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e
sobre as consequências da negativa.

5. Como você pode exercer seus direitos de titular?
Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com o Sindibancários
de Santa Cruz do Sul e Região através dos seguintes meios disponíveis:
Telefones: (51) 3056.2351 ou (51) 99146.2720
E-mail: sindibancarios@sindibancarios.org.br
De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto
da solicitação e garantirmos a segurança dos seus dados, é possível que solicitemos
documentos ou demais comprovações que possam comprovar sua identidade. Nessa
hipótese, você será informado previamente.

6. Como e por quanto tempo seus dados serão
armazenados?
Seus dados pessoais coletados pelo Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul
serão utilizados e armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço
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ou para que as finalidades elencadas na presente Política de Privacidade sejam
atingidas, considerando os direitos dos titulares dos dados e dos controladores.
De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre você e
o Sindibancários perdurar. Para os associados, findado o período de associação, seja
por desfiliação voluntária, seja por alteração do sindicato base, ou ainda por outros
motivos, seus dados serão arquivados e permanecerão disponíveis para você, a
qualquer tempo, mediante solicitação.
Esta manutenção dos dados se dá com base na autorização legal do Legítimo Interesse,
visando o interesse do Sindicato de poder auxiliar os seus associados no presente e no
futuro, mas especialmente no melhor interesse do associado. Em diversos casos após
anos de desfiliação os associados ou seus familiares precisam de dados pessoais
antigos para exercer direitos e recorrem a esta organização. Assim, visando dar
segurança aos nossos sindicalizados, manteremos estes documentos por um período
de 30 (trinta) anos do último tratamento.
Você pode, exercendo seus direitos de titular, solicitar a portabilidade de seus dados,
com a retirada dos documentos em nosso arquivo, bem como a posterior exclusão dos
dados de nossas bases de dados, mediante assinatura de termo próprio.
Terminado o período de armazenamento e tratamento dos dados pessoais, eles serão
excluídos das nossas bases de dados ou anonimizados. Entretanto, com base no artigo
16 da LGPD, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o
cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício
do direito de defesa em processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito
da exclusão dos demais dados.

7. O que fazemos para manter seus dados seguros?
Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas,
eletrônicas e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade.
Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais
coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações
gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados.
Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:






Apenas pessoas devidamente autorizadas podem acessar seus dados pessoais;
As pessoas que tem acesso aos seus dados pessoais estão vinculadas a um
compromisso de confidencialidade contratual;
Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo, tanto
virtual quanto fisicamente, e neste segundo caso são protegidos inclusive por
meio de sistema interno de vigilância.
No âmbito digital, são utilizados meios de garantia de acesso apenas de pessoal
autorizado aos seus dados, pelo uso de senha pessoal e intransferível,
monitoramento por câmeras de segurança e outras boas práticas de segurança.

O Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul e Região está comprometido em aplicar
as melhores posturas para evitar incidentes de segurança e riscos aos seus dados
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pessoais. Entretanto, por questão de transparência, é importante frisar que nenhum
dado pessoal, armazenado em meio físico ou virtual, é totalmente seguro contra riscos.
Existe a possibilidade de que, apesar de nossos esforços, algum incidente possa
acontecer, desde a simples perda de um dado (por uma operação que resulte em um
dado deletado de nosso sistema) até o vazamento de alguma informação, seja por culpa
exclusiva de terceiros (como em caso de algum ataque cibernético, seja por culpa deste
Sindicato.
Em caso de qualquer incidente de segurança que possa gerar risco ou dano relevante
para você, comunicaremos imediatamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
e todos os envolvidos no incidente, tomando todas as medidas necessárias para conter
o risco ou eventual dano que possa ser gerado.

8. Com quem seus dados podem ser compartilhados?
Tendo em vista a preservação de sua privacidade, o Sindibancários compartilha seus
dados com terceiros apenas para cumprir a sua obrigação de zelar pelo seu melhor
interesse e atuar no interesse de seus direitos.
Seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros jurídicos para
representação em processos judiciais ou extrajudiciais, a fim de garantir direitos
presentes ou futuros à categoria dos bancários, especialmente aqueles associados ao
Sindibancários, cumprindo assim com nosso dever institucional.
Quando você vem pessoalmente a nosso escritório, sua imagem será captada pelas
câmeras de segurança do nosso circuito fechado de imagem, imagens que não são
compartilhadas, apenas podendo ser acessada pelo computador da recepção do
Sindicato, protegido com senha pessoal.
Nos casos de alugueis e usos do salão de festas e, especialmente, do auditório,
havendo registro fotográfico do seu evento para promoção do serviço ou por
requerimento do próprio organizador do evento, as fotografias poderão ser
compartilhadas com as redes sociais do Sindibancários (Instagram e Facebook) para
fins de publicidade. Neste caso, havendo posterior discordância, você pode contatarnos para exclusão das fotografias.
Os dados que constem em trocas de mensagens eletrônicas por e-mail trafegam e são
mantidos em backup, por um período de 30 dias, junto aos servidores em nuvem da
empresa KingHost Hospedagem de Sites LTDA, a qual possui sistemas próprios de
segurança para garantir a proteção dos dados.
Alguns dados são compartilhados com seu empregador, eis que necessários para
efetivar o desconto da verba sindical e manter em dia a sua sindicalização.
Por fim, compartilhamos seus dados com a empresa JB Sistemas, responsável pela
manutenção do nosso sistema virtual de controle interno, empresa que possui seus
sistemas de segurança e privacidade em proteção de dados.
Nestes casos, apenas os dados necessários para a prestação dos serviços serão
fornecidos, bem como nossos parceiros são também orientados pelas normas de
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proteção de dados trazidas pela LGPD, possuindo normativas próprias de proteção
interna de dados e informações.
Além dos compartilhamentos acima expostos, também podemos compartilhar seus
dados em outras hipóteses autorizadas pela lei, sendo elas (a) por determinação legal,
requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, administrativas
ou governamentais competentes; (b) em caso de movimentações societárias, como
fusão, aquisição e incorporação, de forma automática; e (c) para a proteção dos direitos
do Sindibancários em qualquer tipo de conflito, inclusive judicial.

9. Cookies ou dados de navegação
O Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul e Região faz uso de Cookies no seu
site, que são arquivos de texto enviados pela plataforma ao seu computador e que nele
se armazenam, contendo informações relacionadas à navegação do site, utilizados para
diversas finalidades.
Ao acessar nosso site fazemos a coleta de Cookies, com os quais você pode consentir,
podendo também negar a utilização de certos Cookies.
São utilizados no site os seguintes Cookies:
- Funcionais: servem para executar certas funcionalidades, como compartilhar o
conteúdo do site em outras plataformas, como mídias sociais, coletar feedbacks e outros
recursos de terceiros.
- Desempenho: servem para ajudar o sindicato a analisar o desempenho do site,
contando visitas e fontes de tráfego, entender quais as páginas são mais populares e
como os visitantes navegam pelo site.
- Análise: são utilizados para entender como os visitantes interagem com o site e ajudam
a fornecer métricas sobre visitantes, origem do tráfego, rejeição de conteúdo, entre
outros.
- Propaganda: são voltados à publicidade e utilizados para fornecer anúncios e
campanhas de marketing relevantes. Para tanto, estes cookies rastreiam os visitantes
em sites e coletam informações para fornecimento de anúncios personalizados.
- Necessários: são os cookies necessários para o bom funcionamento do site, podendo
afetar o bom funcionamento da navegação.
Após dar seu consentimento para o tratamento de um ou todos os cookies você pode,
a qualquer tempo, alterar as permissões. Esta opção pode ser tomada diretamente no
seu navegador da internet, através da área de configuração de cookies.

10. Alteração desta Política de Privacidade
A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez em
1º de outubro de 2022. Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade
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a qualquer tempo, principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas
em nosso programa de compliance à Lei Geral de Proteção de Dados
Havendo alterações, elas entrarão em vigor na data de sua publicação em nosso site,
com a indicação da data de alteração.

11. Responsabilidade
O Sindibancários Santa Cruz do Sul e Região prevê a responsabilidade dos agentes
que atuam nos processos de tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42
ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados.
Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando
suas disposições e zelando por seu cumprimento.
Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e
organizativas seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados.
Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em
relação ao tratamento de dados realizado, comprometemo-nos a segui-las.

11.1 Isenção de responsabilidade
Embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há
tratamento de dados inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, o Sindicato dos
Bancários de Santa Cruz do Sul e Região não se responsabiliza por:
I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos
usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos
apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados e do cumprimento das
finalidades descritas no presente instrumento.
II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada
conduta culposa ou deliberada do Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul e
Região.
Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano
relevante para você, comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as providências necessárias.
III – Inveracidade das informações fornecidas; quaisquer consequências decorrentes de
informações falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do
usuário/cliente.
Lembrando que é direito do titular de dados a alteração dos dados pessoais errôneos,
incluindo aqueles fornecidos, de boa ou má-fé.
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12. Encarregada de Proteção de Dados
Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que
tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados
Pessoais, através dos seguintes canais:
Encarregada de Proteção de Dados: Mariluz dos Santos Carvalho
Telefones: (51) 3056.2351 ou (51) 99146.2720
E-mail: sindibancarios@sindibancarios.org.br
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