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1. INTRODUÇÃO 

Para a Liess os dados pessoais são bens valiosos de seus titulares. Ao tratá-los com cuidado e respeito, estamos tratando da mesma forma as 

pessoas que estão por trás deles. 

O presente documento (“política”) foi elaborado em observância à Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), para 

informá-lo sobre como a Liess Máquinas e Equipamentos LTDA ("Liess" ou "controladora”), inscrita no CNPJ sob n° 92.765.833/0001-61, trata 

os dados pessoais, quando relevante ao site e demais meios de comunicação e acesso, descrevendo os tipos de dados pessoais que podemos 

coletar e como pretendemos tratar e/ ou compartilhar esses dados e de que forma você pode corrigir ou alterar os mesmos. 

2. TITULAR DE DADOS 

Este aviso aplica-se a todos os titulares de dados que acessarem o site, fornecerem e/ou tiverem seus dados pessoais fornecidos no site e 

meios de comunicação abrangidos nessa política.  

3. AGENTES DE TRATAMENTO 

3.1. CONTROLADOR DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A Liess atua como controladora do tratamento de dados coletados no site e nos meios de comunicação, podendo contar com outros 

controladores conforme a natureza da necessidade dos dados pessoais, bem como, do vínculo de negócio estabelecido com a Liess. 

• Controlador: Liess Máquinas e Equipamentos LTDA. 

• Sede: Rua Liberdade, 951 - Marechal Rondon, Canoas /Rio Grande do Sul - Brasil, CEP: 92020-240. 

• CNPJ: 92.765.833/0001-61 

3.2. OPERADOR DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A Liess também atua como operadora do tratamento de dados, podendo contar com outros operadores (prestadores de serviços), 

estabelecidos e informados conforme a atividade realizada. 

4. ENCARREGADO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Buscando estar em conformidade com as leis e com os padrões mais elevados de proteção de dados no Brasil e no mundo, a Liess nomeou os 

seguintes Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais - Data Protection Officer (DPO): Solange Azambuja e Felipe Frighetto. 

Forma de contato conforme disponível no site da Liess. 

5. DADOS PESSOAIS E FONTE DOS DADOS 

Para funcionalidade do site, atendimento das demandas dos titulares e execução das atividades do âmbito de negócio, a Liess realiza a coleta, 

armazenamento e tratamento de determinadas categorias de dados pessoais sobre o titular. Desta forma, esta Política se aplica aos dados 

pessoais que coletamos de ou sobre você por meio das seguintes fontes: Site, E-mail, Canal de Comunicação LGPD, Trabalhe Conosco, Fale 

Conosco, entre outros. 

Os tipos de dados pessoais que podemos coletar (diretamente de você ou de terceiros) e nossas práticas de privacidade dependem da 

natureza do relacionamento que você tem com a Liess e dos requisitos da lei aplicável. 

Nós nos esforçamos para coletar dados pessoais limitados, essencialmente e unicamente necessários para as finalidades de tratamento 

préviamente estabelecidas e informadas. 

 

5.1. VISITANTES DO SITE 

Ao acessar nosso site coletaremos seus dados de navegação. Na ocasião são inseridos "cookies" no seu navegador para fins de coleta de dados 

para fornecer uma administração aprimorada do site e para melhorar a qualidade de sua experiência ao interagir com a Liess. 

"Cookies" são identificadores transferidos para o seu navegador ou dispositivo que nos permitem reconhecer seu navegador ou dispositivo e 

nos informam como e quando as páginas e recursos em nosso site são visitados.  

 

5.2. CANAL DE COMUNICAÇÃO LGPD 

Este canal estabelece o meio de contato entre o titular dos dados pessoais e os DPO’s da Liess, como forma de sanar dúvidas especificas do 

tratamento de dados pessoais, bem como, para exercer seus diretos. É necessário ao titular informar dados pessoais de identificação e 

contato (nome, CPF, e-mail e relação com a empresa) para possibilitar o retorno da demanda ao titular.  

Este canal é direcionado exclusivamente aos DPO’s da Liess, conforme disponível no site.  

Ao fornecer os seus dados para a finalidade acima, você declara estar ciente, concordar e autorizar o tratamento dos seus dados. 

Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos ajudar a confirmar sua identidade e garantir seu direito de acessar seus 

dados pessoais (ou de exercer seus outros direitos). Esta é uma medida de segurança para garantir que os dados pessoais não sejam 

divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. Podemos também contatá-lo para obter mais informações em relação à 

sua solicitação, a fim de acelerar nossa resposta.  

Além disso, o titular dos dados pode apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Nacional de Proteção de proteção de dados 

relevante, caso considere que os seus direitos foram violados. 

 

5.3. TRABALHE CONOSCO 

Para sua participação em processos de recrutamento e seleção e/ou enviar seu currículo para a Liess, você deverá estar de acordo com o Aviso 

de Privacidade do Candidato e fornecer os dados para as finalidades definidas, conforme disponível na página do Trabalhe Conosco, no site. 
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5.4. FALE CONOSCO 

Este canal estabelece um meio de contato entre o visitante do site e a Liess, como forma de sanar dúvidas e informar questões gerais referentes 

ao atendimento, aos produtos e serviços da Liess. É necessário ao titular informar dados pessoais de identificação e contato (nome e e-mail) 

para possibilitar o retorno da demanda ao titular 

6. FINALIDADE DOS DADOS DO TITULAR 

A Liess trata os dados pessoais dos titulares dos dados para as seguintes finalidades: 

6.1. USO DE COOKIES 

Como a maioria das empresas, coletamos automaticamente esses dados pessoais e os armazenamos em arquivos de registro sempre que você 

visita nosso site. Podemos usar cookies de sessão (que expiram depois de fechar o navegador) e cookies persistentes (que permanecem no seu 

computador até que você os exclua) para fornecer uma experiência mais pessoal e interativa em nosso site. 

Os Cookies Persistentes podem ser removidos seguindo as instruções do arquivo de ajuda do seu navegador da Internet. 

Nossos usos dessas tecnologias se enquadram nas seguintes categorias gerais: 

• Necessário: Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esses cookies garantem 

funcionalidades básicas e recursos de segurança do site, de forma anônima. 

• Analítico: Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer 

informações sobre as métricas do número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego, etc. 

• Funcional: Os cookies funcionais ajudam a realizar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de 

mídia social, coletar feedbacks e outros recursos de terceiros. 

• Desempenho: Os cookies de desempenho são usados para compreender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que 

ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário para os visitantes. 

 

Você pode optar por limitar, recusar ou desabilitar os Cookies através das configurações do seu navegador. Contudo, ao fazer isso, algumas 

áreas do nosso site podem não funcionar corretamente, o que poderá impedir que você se beneficie de alguns de nossos recursos. 

6.2. DADOS FORNECIDOS POR VOCÊ AO INTERAGIR EM NOSSO SITE 

Para permitir que você acesse e utilize o site; Para prover suporte técnico; Para garantir o funcionamento correto e a segurança de nossos 

serviços e do nosso site; Para providenciar informações sobre produtos e serviços que você tenha nos solicitado; Para melhorar sua experiência 

como usuário; Para retorno das demandas de contato exercido pelos titulares e usuários do site. 

6.3. LINKS DE TERCEIROS 

Nosso site pode contar com vínculos (links) a outros sites que tenham suas próprias políticas de privacidade e de confidencialidade. Caso você 

visite outros sites, recomendamos que leia atentamente as práticas e políticas de confidencialidade que ali constarem, pois esta política não 

abrange as práticas e políticas de terceiros, inclusive aqueles que possam revelar e/ou compartilhar informação com a Liess. 

O Titular fica ciente que pode opor-se as finalidades e ao tratamento de seus dados pessoais, e que ao não conceder a autorização à Liess, 

pode ficar inviabilizado de obter retorno ou ter acesso aos serviços prestados, sendo a Liess impossibilitada de dar seguimento à demanda. 

7. COMPARTILHAMENTO* 

Nós não compartilhamos, alugamos, vendemos ou transferimos seus dados pessoais, em desacordo com a LGPD. Nós poderemos vir a 

compartilhar seus dados pessoais, nos casos citados abaixo: 

• Empresas terceirizadas para o desenvolvimento de processos internos e manutenção do site; 

A Liess garante que recorre apenas a fornecedores e prestadores de serviços que apresentem garantias suficientes de execução de medidas 

técnicas e administrativas adequadas da forma de tratamento dos dados pessoais conforme o atendimento dos requisitos da LGPD e assegure 

a defesa dos direitos do titular. Neste sentido, é exigido ao mesmo que cumpra as exigências da Lei nº. 13.709/18. 

• Autoridades públicas e governamentais para o cumprimento de ordens judiciais ou requisições de autoridades administrativas que 

possuem competência legal para realizar tais requerimentos. 

• A Liess também pode ser obrigada a divulgar os Dados Pessoais a terceiros (1) por exigência legal; (2) para proteger os direitos da Liess 

na medida em que tal seja autorizado ou permitido por lei; ou (3) numa emergência em que a saúde ou segurança de um Candidato ou 

outras pessoas possam estar em risco. 

 

8. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE* 

Com a finalidade de assegurar a sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais, a Liess adota as melhores práticas para garantir a 

segurança, proteção, sigilo e confidencialidade dos dados pessoais, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e 

contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas, 

comunicando o titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou 

dano relevante. 

 

8.1. DADOS PESSOAIS DE MENORES 

Proteger a privacidade das crianças e adolescentes é especialmente importante. Por esse motivo, a Liess não coleta ou mantém dados pessoais 

de menores de idade intencionalmente. Se a Liess descobrir que dados pessoais identificáveis de menores foram coletadas na Liess ou por meio 

da Liess, sem o devido consentimento de um responsável legal, a Liess tomará as medidas apropriadas para excluir esses Dados. 

9. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS* 
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Os dados coletados pela Liess são retidos pelo prazo legal e armazenados em ambiente seguro durante o prazo necessário para cumprir os 

objetivos para os quais foram coletados, desta forma, enquanto perdurar a relação jurídica entre a Liess e o titular dos dados ou conforme 

atendimento da finalidade ao qual foi coletado. Ao término do tratamento de seus dados pessoais, esses seram eliminados no âmbito e nos 

limites técnicos das atividades, autorizada a conservação nas situações previstas na legislação vigente ou nos termos de consentimento. 

10. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS* 

A transferência internacional de dados pessoais é restrita a parceiros definidos em contratação, desde que, estejam em conformidade com 

legislação equivalente de seu país em relação à proteção de dados pessoais, de acordo com a finalidade e consentimento do titular e/ou em 

conformidade com as exigências da LGPD. 

11. DIREITOS DO TITULAR 

O Titular dos dados pessoais tem direito, conforme contido no art. 18 da lei 13.709/2018, a obter da Controladora, em relação aos dados por 

ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

I. Confirmação da existência de tratamento; 

II. Acesso aos dados; 

III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na 

lei 13.709/2018; 

V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 

regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;  

VI. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do TITULAR, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da lei 

13.709/2018; 

VII. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 

IX. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da lei 13.709/2018. 

Os direitos previstos no Art. 18 serão exercidos mediante requerimento expresso, a partir do canal de comunicação a LGPD, do titular ou de 

representante legal. 

A Liess poderá manter os dados pessoais armazenados, mesmo após o término do tratamento – inclusive após a revogação do 

consentimento, quando aplicável, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou desde que tornados anônimos. 

12. MUDANÇA NO AVISO DE PRIVACIDADE 

A presente política é válida a partir da data de revisão, contudo, a política poderá ser subsequentemente atualizada, considerando eventuais 

alterações nas leis e regulamentos relevantes ao tratamento de dados pessoais. O titular poderá consultar a versão atualizada da política no 

website www.liess.ind.br 

 

 

http://www.liess.ind.br/

