
EM CASO DE DÚVIDA, NOS CONTATE

Para sanar dúvidas, realizar a correção de seu cadastro ou exercer seus direitos, orientamos que entre em contato conosco, por meio do canal de comunicação  de
nosso Encarregado de Proteção de Dados (DPO), através do e-mail dpo@sbbarretos.org.br e leia nossa Política de Privacidade que pode ser acessada pelo Qr Code:

CONTATO DE NOSSO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO)

É a pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais

QUEM É O CONTROLADOR?

É a pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais que são objeto de tratamento;

QUEM É O TITULAR?

É a pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador

QUEM É OPERADOR?

É a pessoa indicada pelo controlador e
operador para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD);

O QUE É O ENCARREGADO (DPO)?

CONHEÇA OS AGENTES DE TRATAMENTOCONCEITOS IMPORTANTES

É 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.

O QUE É TRATAMENTO DE DADOS?

Dados pessoais é toda e qualquer informação
relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável, enquanto que o dado pessoal sensível é
aquele que discorre sobre a 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, sempre
quando vinculado a uma pessoa natural, nos termos
do art. 5º incisos I e II da LGPD.

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS E DADOS
PESSOAIS SENSÍVEIS?

NÓS DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BARRETOS E REGIÃO ESTAMOS
NOS ADEQUANDO A LGPD.

INFORMATIVO 

O Sindicato dos Bancários de Barretos e Região reconhece a importância da privacidade e proteção dos dados pessoais e está implementando a
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018 - LGPD) em suas dependências. Entenda um pouco sobre essa lei.
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E QUAIS SÃO OS DIREITOS DO TITULAR?
Nós asseguramos ao titular dos dados pessoais,
mediante comprovação de identidade, os direitos
previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de
dados, dentre os quais destacamos: 

a. Confirmação e acesso: direito em saber se o Sindicato
dos Bancários de Barretos e Região realiza tratamento de
seus dados pessoais e, em caso positivo, acessá-los;

b. Correção: direito de solicitar a correção de seus dados
pessoais tratados pelo Sindicato dos Bancários de Barretos
e Região quando incompletos, inexatos ou desatualizados;

c. Portabilidade: direito de solicitar a transferência de
seus dos dados pessoais tratados pelo Sindicato dos
Bancários de Barretos e Região à outro fornecedor,
observados os segredos comercial e industrial;

d. Revogação de consentimento: direito de se opor, a
qualquer momento, e revogar o consentimento ao uso de
seus dados ou finalidades previamente autorizadas;

e. Eliminação: direito de requerer a exclusão dos seus
dados pessoais tratados pelo Sindicato dos Bancários de
Barretos e Região, ressalvada a manutenção com
fundamento nas hipóteses legais.


