POLÍTICA DE PRIVACIDADE, DE PROTEÇÃO DE DADOS E USO DO SITE DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA
DE CONCRETO – ABCIC

1.

Informações gerais

O site da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA DE
CONCRETO – ABCIC (www.abcic.org.br) foi criado para fornecer informações sobre nossa
entidade, estudos, projetos e demais atividades. Esta Política de Privacidade e Uso do Site
se aplica somente a este site e contém informações a respeito do tratamento, privacidade,
proteção de dados coletados dos usuários e estabelece as condições gerais de uso do site.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA DE CONCRETO –
ABCIC, neste documento simplesmente identificada como ABCIC, está comprometida em
resguardar a privacidade e proteger os dados de cada usuário que acessa seu ambiente
virtual por isso, torna pública o presente documento, esclarecendo aos interessados acerca
dos tipos de dados que são coletados, dos motivos da coleta e da forma como o usuário
poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas informações. Assim, o usuário se compromete a
ler e apenas prosseguir caso concorde com as condições aqui estabelecidas.
Esta Política de Privacidade e Uso do Site poderá ser atualizada em decorrência de eventual
atualização normativa, razão pela qual se convidamos todos os usuários a consultarem
periodicamente esta seção.
2.

Dados coletados, forma e finalidade da coleta

Nós coletamos informações que podem nos ajudar a melhorar nosso site. Algumas
informações pedimos diretamente a você, mas outras informações são coletadas
automaticamente ao acessar e interagir com as funcionalidades disponibilizadas neste site.
Todas as informações coletadas automaticamente são armazenadas de forma agregada e
não podem ser usadas para identificá-lo(a) como um indivíduo específico. Ocasionalmente,
solicitamos informações que podem, às vezes, ser pessoalmente identificáveis e privadas, por
exemplo, para envio de informativos, assinatura de newsletter, filiação associativa etc., nestes
casos sempre solicitaremos diretamente a você. Não vinculamos estatísticas agregadas de
visitantes a informações de identificação pessoal.
2.1.

Estatísticas agregadas de visitantes:

Quando você visita o site da ABCIC, coletamos automaticamente informações gerais sobre
seu computador e sua localização, bem como o site de onde você veio, se for o caso. Esta
informação não pode ser usada para identificar você como um indivíduo. Essas informações
são usadas apenas de forma agregada para nos informar de onde nossos visitantes vêm, o
que eles buscam, como agem e onde o maior tempo é gasto.
2.2.
−
−
−

Informações que coletamos automaticamente:
Suporte a cookies primários (se você nos permite colocar um cookie no seu
computador);
Referenciador (por exemplo, de onde você veio, por exemplo, google.com);
Data e hora da visita;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
2.3.

Configurações regionais e de idioma (para determinar em qual país você está);
Sistema Operacional (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, etc.);
Navegador e versão do navegador (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari,
etc.);
Resolução de tela (1280x1024, 1024x768, etc.);
O título da página que você está visualizando;
Tempo gasto na página;
Tipo de dispositivo (tablet, celular, desktop), fabricante, sistema operacional,
operadora de celular;
País, região, cidade, estado, CEP;
As palavras-chave pesquisadas na caixa de pesquisa no site e as palavras-chave
clicadas resultantes da pesquisa.
Downloads de arquivos Informações pessoalmente identificáveis:

Algumas áreas/partes do site da ABCIC podem exigir cadastros, caso queira receber materiais
específicos. Podemos solicitar informações, incluindo a seu nome, telefone, e-mail e
profissão, para entender melhor o objetivo da sua visita e melhorar a experiência do visitante.
Em qualquer caso, sempre que lhe pedirmos qualquer informação pessoalmente identificável
que possa ser usada para identificá-lo(a) como um indivíduo, solicitaremos o seu
consentimento e sempre forneceremos uma explicação do motivo pelo qual coletamos as
informações, como as coletamos, como nós armazenamos e como planejamos tratá-las e usálas.
2.4.

Como a informação é usada:

Nós somente coletaremos e armazenaremos informações pessoalmente identificáveis para o
propósito declarado durante o processo de coleta.
No caso de Newsletter, o endereço de e-mail cadastrado pelo usuário que optar por se
inscrever em nossa Newsletter será coletado e armazenado até que o usuário solicite seu
descadastro.
Nossos colaboradores são orientados por nós a respeitar a confidencialidade.
2.5.

Informativos e Convites:

Nós gostaríamos de usar seus dados para informá-lo sobre nossas atividades e para convidálo a participar de muitas delas. Naturalmente, sua participação é totalmente voluntária.
O envio desses informativos e convites é feito a partir de dados que nos foram fornecidos de
forma voluntária e com explicação explícita no momento da coleta.
Todos os nossos comunicados e convites enviados por e-mail têm um link a partir do qual é
possível fazer o cancelamento de futuros envios. Se você em algum momento não quiser mais
receber informativos e/ou convites nem precisa entrar em contato conosco, basta usar esses
links.
2.6.

Como os dados pessoais poderão ser compartilhados:

Os seus Dados Pessoais não serão compartilhados, apenas sendo acessíveis a um pequeno
grupo de colaboradores autorizados pela ABCIC. Seus dados só serão revelados a
autoridades governamentais nos casos exigidos por lei.

2.7.

Coleta de dados sensíveis:

Nós não coletamos ou retemos dados pessoais sensíveis relacionadas à sua saúde, origem
étnica, crenças religiosas ou convicção política etc. no site da ABCIC. No caso raro em que
procuramos coletar outros dados confidenciais, faremos isso em estrita conformidade com a
lei local de privacidade de dados.
2.8.

Registro de acesso e prazo de conservação dos dados pessoais:

Quando informados os seus Dados Pessoais serão guardados:
−
−
−

pelo tempo necessário para o cumprimento da finalidade para a qual foi coletado;
pelo tempo necessário para o exercício regular de direitos em processo administrativo
ou judicial;
pelo tempo necessário para o cumprimento de obrigações legais.

Nos casos em que for solicitado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados, a
ABCIC cessará o tratamento quando Você cancelar o consentimento, mantendo os Dados
conforme as hipóteses acima.
2.9.

Dever de não fornecer dados de terceiros:

Durante a utilização do site, a fim de resguardar e de proteger os direitos de terceiros, o
usuário do site deverá fornecer somente seus dados pessoais, e não os de terceiros.
3.

Tratamento dos dados pessoais

3.1.

Do responsável pelo tratamento dos dados (DATA CONTROLLER):

O controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do usuário, é a pessoa
jurídica que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios
de tratamento de dados pessoais.
O responsável pelo tratamento dos dados é a própria ABCIC, que se encarregará diretamente do
tratamento dos dados pessoais do usuário.
3.2.

Do encarregado de proteção de dados (DATA PROTECTION OFFICER):

O encarregado de proteção de dados é o profissional encarregado de informar, aconselhar e
controlar o responsável pelo tratamento dos dados, bem como os trabalhadores que tratem
os dados, a respeito das obrigações do site nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais
e de outras disposições de proteção de dados presentes na legislação nacional e
internacional, em cooperação com a autoridade de controle competente.
Neste site, o encarregado de proteção de dados é a própria ABCIC.
4.

Segurança dos dados

O site da ABCIC se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão de tais dados.
Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as
técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades
do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades do usuário.

No entanto, o site da ABCIC se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros,
como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, como no
caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. O site se compromete, ainda, a
comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da segurança de
seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos e liberdades
pessoais.
A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental
ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
Por fim, o site da ABCIC se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com
confidencialidade, dentro dos limites legais.
Dados de navegação – uso de cookies

5.

Um cookie é um arquivo de texto simples que é armazenado em seu computador ou
dispositivo móvel pelo servidor de um website. Somente esse servidor poderá recuperar ou
ler o conteúdo desse cookie.
Cada cookie é exclusivo para o seu navegador. Ele conterá algumas informações anônimas,
como um identificador único e o nome do site, além de alguns dígitos e números. Permite que
um site lembre suas preferências - por exemplo, escolha do idioma.
Na ABCIC usamos cookies que são estritamente necessários para permitir que você navegue
pelo site da ABCIC ou forneça determinados recursos básicos. Nós usamos cookies para
melhorar a funcionalidade do site da ABCIC, armazenando suas preferências.
−
−

Cookies estritamente necessários: para que você possa navegar pelo site e usar seus
recursos.
Cookies de funcionalidade: registram informações sobre as escolhas que você fez e
nos permitem adaptar o website ao usuário.

O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative esta opção
no seu próprio navegador ou aparelho. A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a
disponibilidade de algumas ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu
correto e esperado funcionamento.
6.

Reclamação a uma autoridade de controle

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os titulares de
dados têm direito a apresentar reclamação a uma autoridade de controle. A reclamação
poderá ser feita à autoridade da sede do site, do país de residência habitual do usuário, do
seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração.
7.

Avisos Legais

7.1.

Fins informativos:

O conteúdo apresentado no site da ABCIC é apresentado apenas para fins informativos. O
site da ABCIC não fornece conselhos ou recomendações de qualquer tipo e não deve ser
considerado como base para qualquer decisão ou ação. Recomendamos que consulte

profissionais com relação à aplicabilidade de qualquer assunto em específico do conteúdo
disponível no site da ABCIC.
7.2.

Informações fornecidas “como estão”:

As informações contidas no site da ABCIC são fornecidas "como estão", ou seja, como se
encontram disponíveis ali, e a ABCIC não faz declarações ou garantias, expressas ou
implícitas, incluindo, mas não se limitando às garantias implícitas de comercialização,
adequação, finalidade específica ou não violação. A ABCIC também não faz declarações ou
garantias quanto à integridade, precisão, pontualidade, disponibilidade, funcionalidade e/ou
conformidade com as leis aplicáveis. Ao utilizar o site da ABCIC, você entende e concorda
que as informações ali contidas podem estar incompletas ou imprecisas, ou que
eventualmente não atendam às suas necessidades ou exigências.
7.3.

Responsabilidade limitada:

A ABCIC e nossos fornecedores não serão responsáveis por danos ou prejuízos decorrentes
de seu acesso ou impossibilidade de acessar o site ABCIC ou confiança que deposita no
conteúdo. A ABCIC será considerada isenta de toda e qualquer responsabilidade por danos
diretos, indiretos, incidentais, consequenciais, punitivos, especiais ou outros, perda de
oportunidades, lucros cessantes ou qualquer outra perda ou dano de qualquer natureza. Essa
limitação abrange danos e/ou vírus, que podem eventualmente afetar seu equipamento de
computador.
7.4.

Links para outros sites:

O site da ABCIC contém links para outros websites que não são de propriedade ou
controlados pela ABCIC. Por favor, esteja ciente de que não somos responsáveis ou temos
controle sobre as políticas de privacidade desses sites. Esta declaração de privacidade aplicase apenas às informações coletadas no site da ABCIC. Nós encorajamos você a ler as
declarações de privacidade de todos os sites que você visitar que coletarem informações
pessoalmente identificáveis.
7.5.

Sites com links para o site da ABCIC:

A ABCIC não endossa sites com links para o site da ABCIC. A ABCIC não é responsável pelo
conteúdo desses sites relacionados ou pelo controle sobre as informações que os usuários
podem optar por fornecer a esses sites.
8.

Direitos autorais e uso de conteúdo

O conteúdo do site da ABCIC é de propriedade da ABCIC e protegido por leis de direitos
autorais. As marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos e produtos
exibidos neste site estão protegidos no Brasil, e nenhum uso de qualquer um deles pode ser
feito sem o consentimento prévio por escrito da ABCIC. Você está convidado a baixar o
conteúdo do site da ABCIC apenas para seu uso pessoal e não comercial. Nenhuma
modificação ou reprodução posterior do conteúdo da ABCIC é permitida. O conteúdo não
pode ser copiado ou usado de outra maneira ou para outras finalidades.

9.

Alterações

A ABCIC se reserva o direito de modificar, a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio,
seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação
daquelas já existentes, a presente política de privacidade e uso do site. Dessa forma, convidase o usuário a consultar periodicamente esta página para verificar as atualizações.
Caso discorde de alguma das modificações, deverá apresentar a sua ressalva ao serviço de
atendimento, se assim o desejar.
10.

Pedido de informações, direito aplicável e foro

Se você tiver alguma dúvida sobre os termos de uso, privacidade, cookies e aviso legal, se
desejar obter informações sobre os seus dados pessoais ou se tiver alguma preocupação com
relação ao uso de seus dados pessoais pela ABCIC, entre em contato conosco pelo e-mail:
abcic@abcic.org.br ou você pode nos contatar pelo telefone (11) 3763-2839 / (11) 30215733.
Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado
integralmente o Direito brasileiro. As eventuais dúvidas deverão ser sanadas pelo foro da
Circunscrição Judiciária de São Paulo/ SP.

