
Metas de Proteção de Dados GRUPO JOFEGE

O GRUPO JOFEGE é uma organização que ao longo de seus mais de cinquenta

anos de existência sempre buscou pautar sua atuação, em seus diferentes ramos

de atuação, pelo respeito às normas vigentes e os mais rigorosos preceitos

éticos.

Nesse sentido, buscando o contínuo aperfeiçoamento e conformidade com as

normas vigentes no Brasil, como realizado ao longo de toda sua história, o

GRUPO JOFEGE deu início ao processo de conformação e adequação à Lei Geral

de Proteção de Dados do Brasil (LGPD)

Para que seja atingida a completa conformidade com a LGPD - Lei Geral de

Proteção de Dados do Brasil, o GRUPO JOFEGE apresenta as suas Metas de

Proteção de Dados, de maneira a garantir a plena conformidade com a

legislação vigente:

Obietivos:

Justiça e Legalidade:

O GRUPO JOFEGE prima pelo máximo respeito na atividade de tratamento dos

dados pessoail,'de maneira a garantir o direito dos titulares de dados pessoais.

Os dados pessoais devem ser legalmente coletados, e processados sempre em

respeito à Lei, ao consentimento expresso dos titulares, e, ainda, em respeito ao

cumprimento dos contratos e do objetivo social da organização
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Finalidade de Processamento:

O tratamento de dados pessoais destina-se exclusivamente a perseguir os

objetivos definidos e devidamente informados antes da coleta. Eventuais

alterações posteriores aos propósitos só são possíveis de forma limitada, com

justificativa, bem como nova coleta de aceite e respectivo consentimento dos

titulares dos dados pessoais.

Transparência:

O titular de dados deverá ser informado sobre o tratamento e finalidade dos

seus dados coletados. Em princípio, os dados pessoais devem ser recolhidos do

próprio titular de dados. Ao coletar os dados, o titular dos dados deve ser

informado sobre:

A identidade do responsável;

O propósito do processamento de dados;

Os períodos para os quais os documentos devem ser mantidos

Terceiros ou categorias de terceíros para quem os dados podem ser

compartilhados

Prevenção de Dados e Minimização de Dados:

Antes de qualquer processamento de dados pessoais, deve-se verificar se, e em

qual extensão, isso é necessário para atingir a finalidade para a qual foi
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Se for possível alcançar o objetivo e o esforço for proporcional à finalidade

pretendida, dados anônimos ou estatísticos devem ser prioritariamente

utilizados. Os dados pessoais não serão retidos para possível uso futuro, a

menos que seja exigido ou permitido pela lei.

Eliminação:

Os dados pessoais que não sejam mais necessários após o término dos períodos

de retenção relacionados a processos legais ou das atividades desenvolvidas

pelo GRUPO JOFEGE devem ser excluídos. Se, em casos individuais, houver

indícios de interesses dignos de proteção ou de um significado histórico desses

dados, os dados devem permanecer armazenados até que os motivos que

origina ra m referido a rmazena me nto ten ha m sido legal mente esgotados.

Correcão/Retificacão de Dados:

Os dados pessoais devem ser armazenados corretamente, completamente e -

se necessário - atualizados. O GRUPO JOFEGE tomará medidas para garantir que

dados imprecisos, incompletos ou desatualizados sejam excluídos, corrigidos,

complementados ou atualizados sempre que necessário.

Confiden cialidade e Sesuranca de Dados:

O sigilo de dados aplica-se a todos os dados pessoais, os quais devem ser

tratados confidenöialmente, preferencialmente sem contato manual, e

protegidos contra acesso não autorizado, processamento ou divulgação ilegais, a+-=
bem como perda acidental, alterações ou destruição por meio de medida
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técnicas e organizacionais apropriadas em conformidade com as diretrizes da

Lei Geral de Proteção de Dados e das Autoridades de Proteção de Dados

constitu ídas.

Comprometimento:

O GRUPO JOFEGE conta com medidas técnicas e organizacionais, gerenciamento

interno de riscos, treinamento constante e outros procedimentos que são

constantemente aprimorados, além dos que estão sendo desenvolvidos em

conformidade com a legislação vigente.

Os signatários da presente, afirmam que foi dada ciência inequívoca e coletado

o comprometimento expresso junto a todos os gerentes e funcionários do

GRUPO JOFEGE, os quais também, se comprometeram a perseguir essas metas

de proteção de dados, a observar o regulamento básico de proteção de d.ados e

apoiar a estratégia. de proteção de dados com o melhor de sua capacidade

técnica e laboral, inclusive com estratégias de educação continuada e

atua lização periód ica.

Cientes e devidamente compromissados com as presentes metas, assinam a

presente em:

Itatiba, 10 de novembro de2O2O
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CAZELLI SOARES

LIANA PANZARIN


