AVISO DE PRIVACIDADE
Este Aviso é destinado aos administradores, gestores e empregados da São Martinho, assim como
os terceiros que com ela mantenham algum tipo de relação, com objetivo de fornecer informações
sobre o tratamento de dados pessoais.
1. CONCEITOS
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”): órgão público responsável por
regulamentar, fiscalizar e aplicar penalidades administrativas, relacionadas à proteção de dados
pessoais.
Base Legal: Hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais listadas nos artigos 7° e 11°
da Lei n° 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”).
Dados Pessoais: qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física.
Dados Pessoais Sensíveis: dado pessoal relacionado à origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou
político, à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (“Encarregado”): pessoa nomeada pela São
Martinho para atuar como canal de comunicação entre a São Martinho, os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”): Nome dado à Lei Federal nº 13.709/2018.
Tratamento: operação com dados pessoais, incluindo coleta, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, atualização, comunicação,
transferência, compartilhamento e extração de dados pessoais.
2. DADOS QUE PODEM SER COLETADOS
A São Martinho trata dados pessoais de forma estritamente compatível e necessária, que varia
conforme cada situação e seu titular: colaboradores e/ou terceiros. Os dados podem ser
classificados nas seguintes categorias: a) Dados de qualificação (ex. nome, RG, CPF, gênero, data
de nascimento, estado civil, nacionalidade, filiação, dentre outros); b) Dados de contato (ex.
endereço residencial, CEP, telefone fixo ou celular, e e-mail); c) Dados financeiros (ex. conta
corrente e agência bancária); d) Dados referentes à imagem; e) Dados profissionais; f) Dados
sensíveis (ex. Atestado de Saúde Ocupacional, atestados médicos de afastamento, deficiências,
etc), em especial, dos colaboradores; g) Atributos associados a dispositivos eletrônicos (ex.
provedor de acesso, sistema operacional, navegador, data e hora do acesso, páginas vistas,
cookies, dentre outros).
3. UTILIZAÇÃO
Os dados podem ser utilizados para: a) execução da relação de emprego (ex. para elaborar o
contrato de trabalho, atualizações na CTPS, documentos demissionais e demais documentos da
relação de emprego), b) proporcionar aos empregados, aos seus familiares, todos os benefícios
decorrentes da relação de emprego oferecidos (ex. assistência médica e odontológica, seguro de
vida, vale refeição e/ou alimentação, previdência privada, vale transporte dentre outros); c) zelar
pela segurança dos empregados e terceiros, controlando o acesso às dependências da empresa
(ex. por meio de catracas com controle biométrico) e evitando fraudes de identificação neste acesso;
d) satisfazer obrigações impostas por lei, regulamentações governamentais, por autoridades fiscais,
pelo Poder Judiciário e/ou por qualquer outra autoridade competente; e) resguardar os direitos da
São Martinho e comprovar o cumprimento de toda legislação por meio da documentação relativa
ao contrato de trabalho; f) garantir a integridade, responsabilidade e prestação de contas na
execução das operações da São Martinho, inclusive por meio de realização de estudos, análises,

auditorias internas e externas, análises creditícias, investigações, procedimento de conformidade,
pelas boas práticas de mercado, ou no conjunto de políticas, procedimentos e instruções de trabalho
da Companhia.
4. COLETA DE DADOS
Os dados são oferecidos voluntariamente no processo de admissão ou ao longo da relação com a
São Martinho. Eventualmente, também poderão ser consultadas algumas bases de dados externas,
como mídias sociais (ex. Linkedin) e o website Vagas.com, ou em casos específicos, por meio de
terceiros, ou por meio de cookies, ou seja, arquivos de texto que podem ser armazenados em
aparelhos eletrônicos quando o website da São Martinho é visitado, com as seguintes finalidades:
i) necessidade (para viabilizar o funcionamento do website); ii) desempenho (para compreender a
interação dos visitantes com o website); iii) funcionalidade (para histórico de utilização a fim de
proporcionar experiência personalizada); iv) marketing; podendo ser desabilitados de acordo com
as preferências dos navegadores.
5. COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA
Os dados pessoais podem ser compartilhados com órgãos governamentais, Poder Judiciário,
consultorias e administradoras de benefícios funcionais, operadoras de saúde, instituições
financeiras, parceiros comerciais, fornecedores de serviço e/ou infraestrutura, órgãos públicos,
autarquias e sistemas governamentais, empresas de auditoria e auditores externos, dentre outros.
Ainda, compartilhamentos podem acontecer em caso de operações societárias, como parte das
negociações, ou qualquer etapa de uma compra, fusão, ou aquisição parcial ou total da São
Martinho ou suas controladas. Nestes casos, são respeitadas as bases de legais e utilizados
instrumentos contratuais para assegurar a proteção adequada. Caso um terceiro com quem os
dados sejam compartilhados se encontre fora do Brasil, a preferência é para aqueles que se
encontrem em países com um grau de segurança similar ao previsto pela legislação brasileira, ou
quando a ANPD assim autorizar. Caso isso não seja possível, a São Martinho utilizará de cláusulas
contratuais apropriadas, e outros procedimentos internos, com o propósito de assegurar que os
terceiros que recebam os dados pessoais observem os padrões de proteção exigidos pela
legislação brasileira.
6. DIREITOS DOS TITULARES
Em todas as atividades de Tratamento a São Martinho respeitará os direitos dos Titulares dispostos
na LGPD, dentre eles: a) Direito à Confirmação de Existência e Acesso: Direito de saber se e quais
dados pessoais são tratados e obtenção de cópia destes, sempre que possível; b) Direito à
Correção e à Atualização: Direito de solicitar a correção, atualização, e complementação dos Dados
Pessoais; c) Direito à Anonimização, Bloqueio ou Eliminação: Direito de solicitar a anonimização,
bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais, quando forem desnecessários, excessivos ou em
desconformidade com a lei; d) Direito à Portabilidade: Direito de compartilhamento dos dados
pessoais com terceiros em formato estruturado, e) Direito à Informação sobre o Compartilhamento:
Direito de saber com quais entidades públicas ou privadas os Dados Pessoais são compartilhados,
f) Direito de Não Consentir e de Revogar o Consentimento: Direito de anuência do titular com o
compartilhamento dos dados pessoais e, caso solicitado, informação das consequências da
decisão, bem como direito de revogar o respectivo consentimento a qualquer momento, com a
respectiva eliminação dos dados e, caso solicitado, informação das consequências da decisão; g)
Direito à Revisão de Decisão Automatizada: Direito de contestar tratamentos automatizados que
afetem os interesses dos titulares.
7. SEGURANÇA

A São Martinho segue a legislação da “Lei Geral de Proteção de Dados”, adota políticas e
procedimentos rigorosos que determinam como os dados pessoais devem ser tratados para que
este procedimento seja adequado e lícito. São adotadas inúmeras medidas técnicas para manter
os dados pessoais seguros e protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
8. TEMPO DE ARMAZENAMENTO
Os dados pessoais serão armazenados somente pelo tempo necessário para o cumprimento das
finalidades para as quais foram coletados, autorizada a conservação para os fins contemplados no
art. 16 da LGPD, o qual inclui, mas não se limita a obrigações decorrentes de leis ou requisições de
autoridades competentes.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Aviso de Privacidade foi aprovado pela Diretoria Jurídica, GRC e Relações Institucionais
da São Martinho em (data), e a sua revisão poderá ocorrer a qualquer momento. Em caso de
dúvidas relacionadas a este Aviso de Privacidade, ou para exercer os seus direitos, por favor entre
em contato com o “Encarregado” pelo Tratamento de Dados Pessoais da São Martinho, pelo e-mail:
(privacidade@saomartinho.com.br).

