
 

 

Política de Privacidade de Dados 

Esta Política de Privacidade objetiva informar sobre as práticas relativas à coleta e utilização 
das informações fornecidas neste site. Por favor, leia integralmente seu conteúdo antes de 
acessar as páginas ou nos fornecer informações. Toda nossa coleta de dados está pautada nos 
princípios da finalidade, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, 
qualidade dos dados, adequação, livre acesso e prestação de contas. 

Nossa empresa tem como um de seus valores a cultura de proteção de dados pessoais, 
visando sempre o sucesso de nosso cliente. 

Todo o nosso tratamento de dados tem como parâmetro as disposições da Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Qualquer problema relacionado à privacidade e proteção 
de dados deve ser reportada à nossa equipe através do e-mail: 
contatodpo@compltaempresarial.com.br, o nosso Data Protection Officer – DPO - terá o maior 
prazer em te atender e sanar todas as suas dúvidas. 

 

Informações que coletamos 

Através de nosso formulário solicitação de contato são coletados o seu nome, e-mail, telefone, 
cidade. Esses são utilizados para futuro contato e envio de informações relacionadas a 
Completa Gestão Empresarial, caso haja a autorização do titular. 

Através de nosso formulário cadastrar vaga são coletados o nome da empresa, ramo de 
atividade, solicitante da vaga, telefone e e-mail para elaboração de proposta de serviços de 
Atração e Seleção, conforme solicitação do titular e caso haja a autorização deste. 

No formulário Cadastrar de Currículo, você será direcionado para a plataforma (Software) de 
recrutamento e seleção da empresa Empregare (www.empregare.com), que possui sua 
própria política de uso, política de privacidade e será utilizada para a participação dos 
candidatos em processos seletivos após o aceite / consentimento do uso dos dados para tal 
finalidade. 

 

Uso e divulgação de informações 

A Completa Gestão Empresarial não comercializa ou compartilha informações pessoais 
fornecidas pelos visitantes deste site. Nas situações em que terceiros venham a prestar 
serviços para a empresa, será requisitado que seja cumprido o previsto nesta Política de 
Privacidade. As informações pessoais fornecidas pelos visitantes poderão ser divulgadas 
apenas por força legal ou de determinação judicial. 

 

Devido a uma obrigação legal: 

Poderemos compartilhar informações pessoais de usuários com empresas, organizações ou 
indivíduos fora da Completa Gestão Empresarial, se acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, o 
uso, a preservação ou a divulgação das informações sejam necessários para: 



I. cumprir qualquer legislação, regulamentação, ordem judicial ou solicitação 
governamental aplicável; 

II. cumprir os Termos de Serviço aplicáveis, inclusive a investigação de possíveis 
violações; 

III. detectar, impedir ou lidar de alguma forma com fraudes, problemas técnicos ou de 
segurança; 

IV. proteger contra prejuízo aos direitos, à propriedade ou à segurança dos nossos 
usuários ou do público, conforme solicitado ou permitido por lei. 
 

Conexão com outros sites 

A título meramente informativo, este site poderá conter links e conexões com outros sites, aos 
quais não se aplica esta Política de Privacidade. Recomendamos a leitura integral da Política de 
Privacidade desses sites antes de fornecer-lhes informações pessoais. 

 

Envio de e-mails 

A Completa Gestão Empresarial não concorda nem pratica o envio de e-mails indesejados 
(spam). As informações consideradas relevantes e de seu interesse serão enviadas para o seu 
correio eletrônico, desde que autorizadas durante o contato conosco. 

Mas se você não quiser fazer mais parte da nossa lista de contatos, não tem problema! 
Responda nosso e-mail para removê-lo da nossa lista.  

 

Contato 

Qualquer dúvida gentileza entrar em contato pelo e-mail: 
contatodpo@completaempresarial.com.br, o nosso DPO - Data Protection Officer terá o maior 
prazer em te atender. 

 

Valorizamos uma cultura de proteção de dados pessoais e por esse motivo estamos sempre 
abertos para sugestões, críticas e elogios. 

 

Agradecemos a confiança 

 

Completa Gestão Empresarial 
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