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1. Introdução 

A CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA (Construbase) busca construir relações 

sólidas, éticas e transparentes com seus colaboradores, clientes, fornecedores, 

parceiros de negócios, entre outros, sempre visando o aprimoramento de suas técnicas, 

da qualidade e da produtividade na construção. A presente Política reforça esse 

compromisso e reflete os valores que devem ser seguidos e aprimorados por todos, 

indistintamente. 
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A Construbase cumpre com a obrigação de informar a finalidade do uso dos dados 

coletados e os direitos que têm as Pessoas Físicas (PF) titulares desses dados, em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 

13.709/2018.).  

A Política de Privacidade (Política) é suplementada por outras Normativas, Processos e 

Boas Práticas que são utilizados internamente na Construbase. Em caso de dúvida ou 

preocupação a respeito do tratamento dos Dados Pessoais, o Titular dos Dados 

Pessoais (Titular) pode contatar o Encarregado de Dados da Construbase por meio dos 

Canais de Privacidade abaixo identificados. 

2. Responsável dos Dados Pessoais Coletados 

CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA CNPJ 62.445.838/0001-46 com sede na 

Avenida Faria Lima, 201 – 16° Andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, SP, CEP 

05426-100 - é responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais. 

3. Conceitos 

ANONIMIZAÇÃO: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo.  

ANPD (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS): órgão da 

Administração Pública, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 

da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o território brasileiro. 

BANCO DE DADOS: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 

BLOQUEIO: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante 

guarda do dado pessoal ou do banco de dados. 

CLIENTE: pessoa jurídica que contrata os serviços da Construbase. 

COOKIES: são arquivos de informação que são armazenados no computador ou 

dispositivos móveis por meio do navegador de internet (browser). Estes arquivos 

permitem que, durante um período de tempo, um website “se lembre” das ações e 

preferências registradas em nome do usuário.  

COLETA: para fins desta política, é o processo de recolhimento de Dados Pessoais. 

COLABORADOR: refere-se ao membro da liderança, ao ocupante de funções 

gerenciais, empregado direto e indireto, contratados, estagiários e jovens aprendizes 

que estão desenvolvendo atividades na Construbase. 
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS: comunicação, difusão, transferência 

internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos 

de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas 

competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização 

específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes 

públicos, ou entre entes privados.  

CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

Os dados pessoais incluem: nome e sobrenome; idade (data de nascimento); endereço; 

e-mail; endereço de IP; cargo em exercício; número de identidade: CPF, RNE, número 

de passaporte, entre outros. 

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: dado pessoal 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. 

DADO ANONIMIZADO: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 

tratamento. 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO): também chamado de Encarregado de Dados, 

é o responsável por coordenar e por assegurar a conformidade com a Política de 

Proteção de Dados e requisitos legais/regulamentares locais aplicáveis. Também atua 

como o canal principal entre os Titulares dos Dados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD). 

ELIMINAÇÃO: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de 

dados, independentemente do procedimento empregado. 

FORNECEDOR: pessoa física ou jurídica que fornece um determinado produto ou 

presta um determinado serviço para a Construbase. 

INTERNAUTA: pessoa física usuária de internet. 

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018).  

OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 
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PARCEIRO DE NEGÓCIO: pessoa jurídica que realiza parceria comercial ou 

operacional de qualquer natureza com a Construbase. 

TRATAMENTO DE DADOS: 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 DOS DADOS PESSOAIS (Titular): pessoa natural a quem se referem os 

dados pessoais que são objeto de tratamento. 

4. Coleta dos Dados Pessoais 

A Construbase coleta e trata Dados Pessoais em diferentes etapas na sua operação 

como empresa de engenharia. Tais Dados Pessoais poderão ser fornecidos:  

4.1 No momento de participar de um processo de recrutamento e seleção da 

Construbase: 

Esta seção informa como são tratados os dados pessoais em relação às pessoas 

físicas que são candidatas a uma vaga, participam num evento de recrutamento 

ou passam por um processo de avaliação pela Construbase ou alguma empresa 

terceirizada. 

o Objetivo do Tratamento:  

I. Avaliar candidatos que optam para uma vaga na empresa;  

II. Manter uma base de dados de currículos em caso de futura 

abertura de vagas na Construbase. 

o Como os Dados são Coletados: a Construbase coleta este tipo de 

Dados Pessoais por meio de: 

 Contato direto com a Construbase por telefone, e-mail, fax, pelas 

suas redes sociais, ou algum outro evento; 

 Página de internet:  
 Indicação pessoal; 

 Indicação de prestadores de serviço, por exemplo, empresas de 

Recrutamento e Seleção; 

 Mídia social, como Linkedin. 

o Dados Pessoais Coletados: a Construbase coleta os seguintes Dados 

Pessoais: nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, RG ou RNE, e-

mail, dados telefônicos, endereço, dados de estudo, histórico 

empregatício. 

4.2 Contratação do Colaborador e Processamento da Folha de Pagamento:  
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Esta seção detalha como são tratados os Dados Pessoais no momento de 

contratação de PF. 

o Objetivo do Tratamento:  

I. Cadastro e controle dos colaboradores da Construbase; 

II. Processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores;  

III. Envio de dados dos colaboradores para processamento de folha; 

IV. Recebimento do resultado do processamento da folha;  

V. Envio de informações de rendimentos e retenções para preparar 

a DIRF;  

VI. Processamento de benefícios dos colaboradores: saúde, 

transporte e alimentação; 

VII. Seguir todos os requerimentos regulatórios trabalhistas e 

sindicais aplicáveis. 

o Como os Dados são Coletados: os colaboradores no momento da 

contratação fornecem os Dados Pessoais para o Departamento de 

Recursos Humanos da Construbase; 

o Dados Pessoais Coletados: a Construbase coleta todos os dados 

requeridos legalmente para a ficha de registro e mais as movimentações 

da folha de pagamento, sendo eles,  nome, data de admissão, cargo, 

salário, dias de pagamento, forma de pagamento, dados bancários, 

jornada de trabalho, telefone de contato, sindicato, contribuição sindical, 

endereço, CEP, estado civil, escolaridade, sexo, data de nascimento, 

naturalidade, nacionalidade, ano de chegada se for estrangeiro, 

RG/RNE, CNH, CPF, CTPS, Serie/UF/Emissão, PIS, número de 

certificado militar, categoria, título de eleitor, zona/UF/seção, nome do 

cônjuge, nome do pai, nome da mãe, dados de dependentes legais, 

assistência médica, seguro de vida, vale transporte, refeição, bem como, 

quaisquer outros em conformidade com as Leis Brasileiras.  

4.3 Segurança de Trabalho nas obras: 

O Departamento de Segurança do Trabalho da Construbase coleta Dados 

Pessoais de colaboradores tanto internos como dos empreiteiros contratados em 

uma obra em andamento. 

o Objetivo do Tratamento de Dados Pessoais:  

I. Conformidade com a lei trabalhista e contrato de serviço; 

II. Uso dos Dados Pessoais em caso de controle dos colaboradores 

em uma obra; 

III. Segurança Trabalhista. 

o Como os Dados são Coletados: o Departamento de Segurança do 

Trabalho solicita os Dados Pessoais dos colaboradores tanto internos 

como dos empreiteiros para documentação na obra; 
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o Dados Pessoais Coletados: nome, RG, CPF, PIS, CTPS, gênero, data 

e local de nascimento, telefone, endereço residencial, retrato em 

fotografia, Atestado de Saúde Ocupacional e carteira de vacinação. 

Esses Dados Pessoais serão utilizados nas seguintes situações: 

•         Lista de Presença de treinamentos com Dados Pessoais 

•         Atas de reunião com Dados Pessoais 

•         Fotos de pessoas para divulgação dos treinamentos/simulações 

•         Planos de treinamentos com Dados Dessoais 

•         Dados Pessoais em documentos de segurança, tais como: Planos 

de emergências, listagens de equipes de emergências com Dados 

Pessoais, ordens de serviços, documentos de terceiros com dados 

pessoais, dentre outros. 

•         Emissão de CAT e PPP 

•         Contratos e outros documentos de fornecedores e clientes com 

Dados Pessoais 

4.4 Contratação de Fornecedores, Prestadores de Serviço e Parceiros de 

Negócio: 

Esta seção detalha como são tratados os Dados Pessoais coletados dos 

representantes de fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócio.  

o Objetivo do Tratamento de Dados Pessoais:  

I.  Cotação de fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de 

negócio; 

II. Precificação de propostas para clientes; 

III. Uso de propostas antigas como lições apreendidas; 

IV. Formalização contratual; 

V. “Due diligence” para verificação de qualificação. 

o Como os Dados são Coletados: o Fornecedor/Prestador/Parceiro do 

produto ou serviço encaminha Dados Pessoais dos representantes legais 

e operacionais ao Departamento de Suprimentos da Construbase; 

o Dados Pessoais Coletados: a Construbase coleta os seguintes Dados 

Pessoais dos sócios, acionistas, diretores, administradores e/ou 

responsáveis do Fornecedor/Prestador/Parceiro: nome, RG, CPF, data 

de nascimento, nacionalidade, estado civil e endereço. 

4.5 Acesso a página www.contrubase.com.br: 

http://www.contrubase.com.br/
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Esta seção detalha como são tratados os Dados Pessoais de internautas que 

entram em contato com a Construbase pela página de internet. 

o Objetivo do Tratamento de Dados Pessoais:  

I. Atender a requerimentos de pessoas que visitam a página de internet 

ou redes sociais; 

II. Prospecção de novos contatos; 

III. Receber denúncias relacionadas ao Programa de Compliance por 

meio de empresa terceirizada. 

o Como os Dados são Coletados: os dados são coletados quando um 

internauta acessa a página de internet da Construbase e preenche 

formulários específicos relacionados aos assuntos procurados  

o Dados Pessoais Coletados: a Construbase coleta os seguintes Dados 

Pessoais: nome, e-mail, telefone, campo livre para mensagem, entre 

outros, conforme o assunto demandado. 

  

4.6 Uso de Cookies: 

A Construbase utiliza cookies para facilitar a navegação e a interação dos 

usuários no endereço da internet da Construbase: www.contrubase.com.br. Com 

isso, consegue melhorar a qualidade e a experiência em suas plataformas.  

A Construbase pode utilizar cookies para diversos propósitos, incluindo:  

o Mapear as preferências do usuário/visitante;  

o Armazenar informações relacionadas às atividades do usuário nos sites;  

o Coletar informações que podem ser usadas para oferecer ao usuário 

conteúdo de forma mais personalizada;  

o Coletar informações para o disparo de e-mails marketings, malas diretas 

e outros materiais sobre a Construbase para o usuário;  

o Coletar informações para a análise do perfil de usuários que visitam o 

site, como localização geográfica, produtos e serviços mais buscados etc;  

Atualmente, o usuário que visita a nossa página de internet, não pode desativar 

os cookies implantados.  

5. Base legal para tratamento de Dados Pessoais 

http://os/
http://www.contrubase.com.br/
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A Construbase realiza o Tratamento dos Dados Pessoais em correspondência com as 

bases legais estabelecidas pela LGPD e de forma adequada e compatível com a 

finalidade da sua coleta. A Construbase trata Dados Pessoais:  

 Na gestão do relacionamento contratual com o cliente que contrata os serviços 

da Construbase; 

 No legítimo interesse da Construbase ou de terceiros, desde que os requisitos 

legais para tanto sejam atendidos; 

 Em conformidade com certas obrigações legais ou regulatórias;  

 Quando for necessário para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral; 

 Com base no prévio consentimento do Titular, caso, sob certas circunstâncias, 

o consentimento seja solicitado. 

6. Compartilhamento de Dados Pessoais 

A Construbase restringe o acesso dos Dados Pessoais do Titular somente aos seus 

profissionais devidamente autorizados que precisem ter conhecimento sobre tais dados 

para processar os pedidos ou fornecer o(s) serviço(s) solicitado(s). 

A Construbase não divulgará os Dados Pessoais coletados a terceiros não autorizados. 

No entanto, a Empresa pode compartilhar estes Dados Pessoais: 

 Com prestadores de serviços autorizados, como consultores nas áreas de 

tecnologia e informática que assessoram a Empresa na prestação de seus 

serviços. Nesses casos, será garantido que os seus Dados Pessoais sejam 

tratados apenas para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados 

ao Titular, sem possibilidade de Tratamento posterior de forma incompatível com 

a finalidade informada. 

Os prestadores de serviços da Construbase não estão autorizados a utilizar e/ou 

divulgar seus Dados Pessoais, exceto para prestar os serviços em nome da 

Empresa ou para cumprir obrigações legais. Estes prestadores de serviços 

somente utilizarão os Dados Pessoais do Titular de acordo com as instruções 

emitidas pela Construbase e em conformidade com as finalidades mencionadas 

na Política. 

 Ao participar de um consórcio que seja liderado por um parceiro de negócio. 

Nestes casos, a Construbase fornecerá Dados Pessoais dos colaboradores em 

conformidade com as Leis Brasileiras.  

 Com um sucessor ou comprador em caso de fusão, aquisição, venda de ativos 

ou operação similar e, somente ocorrerá, se a parte recebedora dos dados 

possuir uma Política de Privacidade e demais práticas com termos consistentes 

a esta Política de Privacidade. 

 Para cumprir uma lei, regulamento ou ordem judicial. 

 Para responder solicitações de informação feitas por órgão regulador, autoridade 

policial e demais autoridades públicas, inclusive em casos relativos à segurança 

nacional. 
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 Para fazer cumprir e/ou proteger propriedade ou direitos da Construbase, 

inclusive para investigar fraudes e ajudar a prevenir ameaças de segurança, 

inclusive da informação, ou outras atividades criminosas ou maliciosas. 

 Para proteger os interesses legítimos de terceiros, incluindo a segurança pessoal 

dos colaboradores da Construbase. 

7. Armazenamento dos Dados Pessoais 

A Construbase armazena os Dados Pessoais coletados nos bancos de dados da 

Empresa, em ambiente seguro, garantindo o sigilo e a sua confidencialidade:  

 Somente pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para os quais foram 

coletados, observados os eventuais prazos legais e a necessidade da 

Construbase defender-se em processos.  

 Eventualmente, os Dados Pessoais coletados poderão ser mantidos por um 

período superior, por motivo de leis ou regulamentos aplicáveis. Ao final do prazo 

e da necessidade legal, os Dados Pessoais coletados serão excluídos com uso 

de métodos de descarte seguro ou utilizados de forma anonimizada para com a 

finalidade de obtenção de estatísticas. 

 Os Dados Pessoais capturados poderão ser armazenados em empresa de 

terceiro contratado para esse fim, seja ele situado no Brasil ou no exterior. 

 Os Dados Pessoais poderão ser armazenados por meios de computação em 

nuvem e/ou outros meios que surjam no futuro, com o objetivo de melhoras e 

aperfeiçoar as atividades, respeitando os níveis de segurança e boas práticas 

do mercado. 

8. Dados Pessoais Sensíveis 

Caso seja estritamente necessário coletar Dados Sensíveis isto será feito de acordo 

com a finalidade para o respectivo tratamento, de acordo com as exigências legais e 

com base legal prevista na LGPD ou com o consentimento prévio do Titular, específico 

e destacado, para finalidades específicas sob as condições descritas nesta Política. 

9. Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes 

Os Dados Pessoais de menores de idade são capturados de acordo com a finalidade 

para o respectivo tratamento, de acordo com as exigências legais e sempre com a 

autorização de um dos pais ou responsável legal. 

10. Transferência Internacional de Dados Pessoais 

Os Dados Pessoais coletados podem ser transferidos para destinatários localizados fora 

do Brasil e autorizados a realizar serviços que forem contratados pela Construbase. 

Caso haja transferência internacional, serão adotadas medidas necessárias para 
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assegurar as garantias adequadas para a proteção dos Dados Pessoais coletados de 

acordo com a LGPD e em observância às proteções descritas na presente Política. 

 

11. Exercício dos direitos do Titular decorrentes da LGPD 

O Titular de Dados Pessoais tem os seguintes direitos frente aos controladores dos seus 

dados pessoais: 

 Confirmar a existência de Tratamento: o Titular dos Dados Pessoais pode 

solicitar à Construbase uma confirmação de que seus Dados Pessoais estão 

sendo processados; 

 Acesso aos Dados Pessoais: o Titular pode solicitar à Construbase quais Dados 

Pessoais armazena sobre ele; 

 Correção de Dados Pessoais: o Titular pode solicitar a correção ou 

complementação de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados. 

Para isso, é necessário encaminhar alguma evidência legítima que comprove a 

forma correta do Dado Pessoal; 

 Eliminação, Anonimização ou Suspensão temporária:  

o Entrar em contato com a Construbase para solicitar a exclusão dos Dados 

Pessoais do Titular. Caso sejam informações essenciais para o 

funcionamento, a Empresa poderá Anonimizar os dados de modo que não 

seja possível identificar o Titular.  

o A solicitação de anonimização dos Dados Pessoais do Titular será 

avaliada levando-se em conta a possibilidade de realizá-la sem que isso 

impacte no oferecimento dos serviços para o Titular e/ou descumprimento 

de obrigação legal.  

o Ao requerer a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, 

o Titular será informado que o fornecimento dos serviços pela Construbase 

e a relação contratual com o Titular poderão ficar prejudicados pela 

impossibilidade de tratamento dos dados; 

 Informação de Compartilhamento dos Dados Pessoais: sempre que não 

houver algum impedimento jurídico, o Titular pode solicitar à Construbase que 

informe com quais terceiros e porque compartilha seus Dados Pessoais.  

 Revogação do consentimento: caso o Titular tenha dado consentimento para 

tratamento dos seus Dados Pessoais, ele pode solicitar a revogação desde que 

não impossibilite o uso das funcionalidades do serviço prestado, a não ser que o 

serviço seja encerrado; 

 Portabilidade: direito de solicitar uma cópia dos seus Dados Pessoais que a 

Construbase tem e o direito de transmitir a terceiros a referida cópia. 

12. Onde buscar informação adicional 
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Caso exista algum problema, dúvida, reclamação ou pedido a respeito do tratamento 

dos Dados Pessoais, o Titular pode entrar em contato com nosso DPO (Encarregado 

de Dados), Juan Musso, pelo seguinte link:  

CLIQUE AQUI 

Qualquer comunicação poderá também ser enviada ao seguinte endereço: Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 201, 16º andar, Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 05426-100, aos 

cuidados do Comitê de Proteção de Dados. 

13. Mudanças a esta Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada ao longo do tempo e foi atualizada pela 

última vez em 14/10/2022. 

 

 

 

https://app.ecomply.io/dsar/submit?ctrl=3346&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkc2FyRm9ybSI6dHJ1ZSwiY29udHJvbGxlcklkIjoiMzM0NiIsImlhdCI6MTY2NTQwNTg1M30.4rwmJ-9eE-sJCThqdwl4nY_llkWZ3LOgIwXz1a94sms&jur=lgpd
https://app.ecomply.io/dsar/submit?ctrl=3346&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkc2FyRm9ybSI6dHJ1ZSwiY29udHJvbGxlcklkIjoiMzM0NiIsImlhdCI6MTY2NTQwNTg1M30.4rwmJ-9eE-sJCThqdwl4nY_llkWZ3LOgIwXz1a94sms&jur=lgpd

