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AVISO EXTERNO DE PRIVACIDADE 

 

Quem Somos e o Nosso Compromisso Com A Sua Privacidade 

A Poly Som Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., sob o nome de fantasia Polysom, atua como 

fabricante e distribuidora de discos. 

Considerando que para a prestação dos nossos serviços é necessária a utilização das suas 

informações pessoais, asseguramos que estamos comprometidos com a proteção da sua 

privacidade. Para tanto, prezamos pela transparência e, por meio deste documento você poderá se 

informar sobre a utilização dos seus dados pessoais, entre outras informações pertinentes. 

Importante que leia atentamente este documento e, em caso de dúvidas, basta nos contatar pelo 

email privacidade@polysom.com.br. 

 

O que você encontrará neste documento? 

Neste documento você poderá encontrar as seguintes informações sobre a utilização dos 

seus dados: 

 

a) Quais informações a seu respeito são utilizadas;  

b) Por que utilizamos suas informações; 

c) Compartilhamento de dados; 

d) Como mantemos seus dados seguros; 

e) Por quanto tempo ficamos com as suas informações; 

f) Seus direitos enquanto titular de dados pessoais; e 

g) Definições 

 

Quais informações a seu respeito são utilizadas e quais as respectivas finalidades 

Respeitada a estrita necessidade das informações, para que possamos tornar os serviços disponíveis 

a você, precisaremos obter algumas informações a seu respeito, conforme descrito abaixo: 

a) Informações cadastrais: Nome e e-mail. 

b) Demais informações: Mensagem podendo conter outros dados pessoais. 

c) Informações profissionais: Currículo. 
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d) Informações contratuais: Todas as informações necessárias para elaboração e manutenção 

de acordos e contratos necessários ao desenvolvimento das atividades da Polysom, como 

por exemplo: nome completo, pseudônimo, RG, CPF, endereço, dados bancários, e-mail, 

telefone, estado civil e data de nascimento. 

 

Por que utilizamos suas informações? 

A Polysom se compromete a lidar com as suas informações para finalidades específicas e legítimas, 

sendo sempre assegurado o seu direito de ser informado sobre tais finalidades. Para tanto, 

informamos abaixo as finalidades pelas quais utilizamos suas informações: 

 Para comunicação com você: contato através da mensagem enviada por você via site 

na aba “Contato”. 

 Para recrutamento e seleção de candidatos: entrar em contato com você após o envio 

do seu currículo para nossos e-mails de contato ou de forma física via entrega direta na 

empresa.  

 Para execução de contrato: solicitar todos os dados pessoais dos autores, artistas, 

músicos, produtores e quaisquer outros envolvidos nas atividades da Polysom, para que esta 

atinja seus objetivos aqui delineados, bem como para realização dos demais serviços 

prestados pela Polysom, incluídos, mas não limitados a fabricação e distribuição de  produtos.  

  

Compartilhamento das suas informações 

Não compartilhamos as informações que você nos fornece através do site.  

Em relação às informações fornecidas pelos clientes, há compartilhamento, quando necessário, com 

fornecedores de serviços terceirizados e demais terceiros, sempre quando necessário para alcançar 

seus objetivos.  

 

Como mantemos suas informações seguras?  

Suas informações são de suma importância para o funcionamento deste site e da Polysom. Assim, 

adotamos as medidas cabíveis e proporcionais para mantê-las em segurança, a salvo de perda, 

alteração, destruição ou vazamento. Entre as medidas destacamos: 

 Locais físicos e digitais controlados para o armazenamento das informações; 

 

 Acesso restrito de pessoas específicas aos locais físicos e digitais onde são armazenadas as 

informações pessoais; 

 

 Ferramentas de segurança para evitar investidas de hackers; 

 

 Medidas administrativas voltadas à governança dos dados pessoais tratados; 

 

 Treinamento dos colaboradores que lidam com as suas informações.  



 

 

 

Por quanto tempo ficamos com as suas informações? 

As suas informações serão mantidas conosco pelo período que durar a nossa relação, para que 

sejam atingidas as finalidades informadas neste documento, ou pelos períodos estabelecidos nas 

leis específicas. Além disto, após o encerramento da nossa relação podemos manter suas 

informações para exercício regular de direito de defesa em alguma ação judicial, na qual seja 

necessária a utilização dos seus dados pessoais, respeitados os prazos legalmente previstos. 

 

Seus direitos enquanto titular de dados pessoais? 

Considerando que você é o proprietário das suas informações, a legislação aplicável lhe assegura o 

exercício de alguns direitos, conforme descrito abaixo: 

 

 Confirmação da existência de tratamento; 

 

 Acesso aos dados; 

 

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos; 

 

 Portabilidade de seus dados; 

 

 Eliminação dos dados tratados com o seu consentimento, quando for o caso; 

 

 Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais 

compartilhamos seus dados, quando for o caso; 

 

 Informação sobre as consequências de não fornecimento do consentimento, para que 

possa tomar uma decisão assertiva e orientada sobre fornecer ou não esta autorização; 

 

 Revogação do consentimento; 

 

 Revisão de decisões automatizadas. 

 

Neste ponto, todas as requisições serão: oportunizadas de forma gratuita e submetidas a uma forma 

de validação de sua identidade (a fim de que possamos direcionar o atendimento de requisições, 

exclusivamente ao titular dos dados). 

 

Para exercer os seus direitos enquanto titular, acesse: privacidade@polysom.com.br. 

 

Ressaltamos que, eventualmente, sua requisição poderá ser rejeitada, seja por motivos formais (a 

exemplo de impossibilidade de comprovação da sua identidade) ou legais (a exemplo do pedido 

de exclusão de dados cuja manutenção é livre exercício de direito da empresa), sendo certo que, 
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na hipótese de impossibilidade de atendimento destas requisições, serão apresentadas todas as 

justificativas cabíveis. 

 

 

 

Definições 

A leitura deste documento, no todo ou em partes, deverá ser realizada tomando-se em conta as 

definições abaixo destacadas: 

Termo Definição 

Dado pessoal 
Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou indiretamente, 

identificada ou identificável. 

Usuário 

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, tais como antigos, 

presentes ou potenciais clientes, colaboradores, contratados, parceiros 

comerciais e terceiros. 

Tratamento 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem: a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração. 

Titular de dados 

pessoais 
Qualquer pessoa física, cujos dados pessoais sejam tratados 

 

Este documento foi atualizado em 22 de junho de 2021. 

Em caso de dúvidas sobre essa política, entre em contato via privacidade@polysom.com.br. 
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