POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

Seja muito bem-vindo!
Antes de começar, vamos combinar uma formalidade: no texto da nossa política de
privacidade, vamos usar "Usuário" (com a letra U maiúscula) sempre que falamos
sobre as pessoas (titular) que utilizam nosso site.
A Force Line possui em sua essência a privacidade e proteção de dados pessoais. De
modo que é fundamental para nós, através desta política de privacidade, explicarmos
de forma clara e transparente, como, quando e onde coletamos, como tratamos,
divulgamos, protegemos e armazenamos os dados pessoais durante e após o seu
relacionamento conosco. Além disso, esta política tem como intuito informar os
direitos do titular (Usuário) e esclarecer quando e como poderá exercê-los.
Sugerimos que leia nossa política, e caso restem dúvidas, sinta-se à vontade para
esclarecê-las através do seguinte e-mail: dpo@forceline.com.br
O que são dados pessoais conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?
São aqueles (as) que permitam identificar uma pessoa, tais como: nome, data de
nascimento, número de identificação, dados de localização e outros.
Quais dados pessoais são coletados? Como são coletados? Para qual
finalidade?
A Force Line só faz a coleta direta de dados pessoais nas seguintes situações:
•
•

Quando Usuário acessa nossa Central de Contato e preenche o Formulário
para enviar um currículo ao RH ou para nosso SAC.
Quando Usuário se inscreve em nossa Newsletter.

Resumindo, seus dados serão utilizados para as seguintes finalidades:
a) Permitir que nós nos comuniquemos com Usuário, sempre que necessário;
b) Transmitir notícias, promoções e informações a Usuário sobre nossos
produtos, atualizações em nosso site, ou Política de Privacidade;
c) Melhorar nossos produtos, personalizar, desenvolver e aprimorar nossos
produtos, ao identificar e usar as informações que temos sobre Usuário,
como, por exemplo, as formas de interação com o nosso site, páginas mais
acessadas, conteúdos que recebem maior interação e suas preferências em
relação aos nossos produtos.
Nós apenas coletamos e utilizamos os dados pessoais essenciais para as
finalidades acima informadas.
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Dados sensíveis.
Não serão coletados dados sensíveis de nossos Usuários, assim entendidos aqueles
definidos nos arts. 11 e seguintes da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Assim, não
haverá coleta de dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural.
Cookies.
Cookies são pequenos arquivos de texto baixados automaticamente em seu
dispositivo quando você acessa e navega por um site. Eles servem, basicamente, para
que seja possível identificar dispositivos, atividades e preferências de Usuários.
Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do
disco rígido do Usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha
acesso a informações pessoais que não tenham partido do Usuário ou da forma como
utiliza os recursos do site.
a. Cookies do site.
Os cookies do site são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do Usuário e
administrador exclusivamente pelo site.
As informações coletadas por meio destes cookies são utilizadas para melhorar e
personalizar a experiência do Usuário, sendo que alguns cookies podem, por
exemplo, ser utilizados para lembrar as preferências e escolhas do Usuário, bem como
para o oferecimento de conteúdo personalizado.
b. Gestão de cookies.
O Usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative esta
opção no seu próprio navegador.
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas
ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado
funcionamento. Outra consequência possível é remoção das preferências do Usuário
que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência.
Com quem compartilhamos dados pessoais?
Aqui, queremos reforçar nosso compromisso com a privacidade e proteção de dados
pessoais dos Usuários dos nossos serviços:
A Force Line não vende ou compartilha informações que possam identificar Usuário
individualmente com outras empresas, organizações ou indivíduos, especialmente
os dados sensíveis, referidos acima.
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No entanto, para que possamos prestar nossos serviços da melhor maneira
possível, podemos compartilhar algumas informações e dados pessoais com
terceiros, nos seguintes casos:
• Simplifica+ (emissão de segunda via de boleto, acesso à documentos fiscais,
etc....)
- A plataforma, e conjunto de funcionalidades, consiste em um portal de
autoatendimento, que disponibilizando, ao Estabelecimento que nos contrata, um
canal eficaz de comunicação com seus Clientes (Usuário).
- Você pode acessar a Política de Privacidade da Simplifica+ clicando aqui.
Bases legais para o tratamento de dados pessoais.
Uma base legal para o tratamento de dados pessoais é um fundamento jurídico,
previsto em lei, que justifica o tratamento. Assim, cada operação de tratamento de
dados pessoais precisa ter uma base legal a ela correspondente.
Nós tratamos os dados pessoais de nossos Usuários nas seguintes hipóteses:
- Mediante o consentimento do titular dos dados pessoais
- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiro
- Para a proteção do crédito
Consentimento.
Determinadas operações de tratamento de dados pessoais realizadas em nosso site
dependerão da prévia concordância do Usuário, que deverá manifestá-la de forma
livre, informada e inequívoca.
O Usuário poderá revogar seu consentimento a qualquer momento, sendo que, não
havendo hipótese legal que permita ou que demande o armazenamento dos dados,
os dados fornecidos mediante consentimento serão excluídos.
Além disso, se desejar, o Usuário poderá não concordar com alguma operação de
tratamento de dados pessoais baseada no consentimento. Nestes casos, porém, é
possível que não possa utilizar alguma funcionalidade do site que dependa daquela
operação. As consequências da falta de consentimento para uma atividade específica
são informadas previamente ao tratamento.
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Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
Algumas operações de tratamento de dados pessoais, sobretudo o armazenamento
de dados, serão realizadas para que possamos cumprir obrigações previstas em lei
ou em outras disposições normativas aplicáveis às nossas atividades.
Legítimo interesse.
Para determinadas operações de tratamento de dados pessoais, nos baseamos
exclusivamente em nosso interesse legítimo. Para saber mais sobre em quais casos,
especificamente, nos valemos desta base legal, ou para obter mais informações sobre
os testes que fazemos para termos certeza de que podemos utilizá-la, entre em
contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais por algum dos
canais informados nesta Política de Privacidade, na seção "Como entrar em contato
conosco".
Direitos do Usuário.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18), no art. 18, elenca os
direitos dos titulares dos dados pessoais, os quais passamos a detalhar abaixo:
Direitos do Titular: O Titular tem direito a obter do Controlador, 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
nº 13.709; V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de
acordo com a regulamentação do órgão controlador; 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 nº 13.709; 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 nº 13.709/2018.
É importante destacar que, nos termos da LGPD, não existe um direito de eliminação
de dados tratados com fundamento em bases legais distintas do consentimento, a
menos que os dados sejam desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o previsto na lei.
Como o titular pode exercer seus direitos.
Os titulares de dados pessoais tratados por nós poderão exercer seus direitos a partir
do envio de mensagem ao nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, seja
por e-mail ou por correspondência. As informações necessárias para isso estão na
seção "Como entrar em contato conosco" desta Política de Privacidade.
Para garantir que o Usuário que pretende exercer seus direitos é, de fato, o titular dos
dados pessoais objeto da requisição, poderemos solicitar documentos ou outras
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informações que possam auxiliar em sua correta identificação, a fim de resguardar
nossos direitos e os direitos de terceiros. Isto somente será feito, porém, se for
absolutamente necessário, e o requerente receberá todas as informações
relacionadas.
Reclamação a uma autoridade de proteção de dados pessoais.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, os titulares
de dados pessoais que se sentirem, de qualquer forma, lesados, podem apresentar
reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Alterações nesta política.
A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em:
02/08/2021.
Nos reservamos o direito de modificar, a qualquer momento, as presentes normas,
especialmente para adaptá-las às eventuais alterações feitas em nosso site, seja pela
disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação
daquelas já existentes. Portanto, por favor, leia-a com frequência.
Como entrar em contato conosco.
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os
dados pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção
de Dados Pessoais (DPO), pelo endereço de e-mail: dpo@forceline.com.br
Referência:
LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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