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"Produzir componentes e equipamentos 
eletroeletrônicos com qualidade que atenda
às expectativas das partes interessadas,
buscando o aumento da produtividade
e a melhoria continua."

 A Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda entende a importância dos dados de seus clientes 
e de sua privacidade. Desta forma, normatiza a todos os interessados quanto à forma de 
tratamento dos dados fornecidos através desta plataforma por meio de seus formulários.

 A presente política tem como finalidade regulamentar a coleta, o armazenamento e o uso 
de dados pela Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda (doravante Rasatronic), de acordo com a lei 
nº 13.709 de 2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece as 
disposições gerais para a proteção de dados pessoais.

Informações do responsável:

 Razão social: Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda
 Endereço: Av. Silvio Sanson, 650L, Bairro São Cristóvão, Guaporé/RS, Brasil
 E-mail: rasatronic@rasatronic.com.br
 Telefone: (54) 3443-8500 ou (54) 99643-7283

Do tratamento de dados pessoais:

 A Rasatronic coletará, armazenará, organizará, usará, circulará, transmitirá, transferirá, 
atualizará, retificará, substituirá, excluirá e gerenciará os dados de seus clientes de acordo com 
a natureza dos dados, dos setores envolvidos com as operações e a finalidade estabelecida 
nesta Política.

Da finalidade da coleta de dados pessoais:

 1) Para contatá-lo.
 2) Para fornecer o serviço solicitado.
 3) Para criar, manter atualizado e operante o perfil do cliente na base de dados.
 4) Para cumprir com o objetivo da relação que deu origem ao tratamento dos dados
     pessoais de seus clientes ou clientes em potencial.
 5) Para encaminhar informações de outros serviços que poderiam ser de seu interesse.
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Da transferência e transmissão de dados pessoais:

 A Rasatronic transferirá os dados, na medida do necessário, entre os setores 
interessados (da empresa contratada), a fim de executar atividades relacionadas ao seu 
atendimento e de acordo com as finalidades supracitadas. Nesse sentido, seus dados podem 
ser transferidos entre os interessados, para melhor atendê-lo com eficiência e agilidade.

Do compromisso: 

 A Rasatronic compromete-se a manter sigilo e não utilizar as informações confidenciais 
a que tiver acesso em virtude de tratamento de dados, para gerar benefício próprio exclusivo 
e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

 A contratada compromete-se, ainda, a não repassar as informações confidenciais a que 
tiver acesso, responsabilizando-se por todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que vierem a ter 
acesso às informações, por seu intermédio.

 As informações confidenciais confiadas aos empregados somente poderão ser abertas 
a terceiro, mediante consentimento prévio e por escrito da EMPRESA.

Não configuram informações confidenciais aquelas:

  1) que já eram de domínio público;
  2) que vier a ser tornar de domínio público, sem a quebra deste contrato
  3) que não é mais tratada como confidenciais pela empresa.

Da guarda das informações:

 Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo continuará 
válida e exigível por prazo indeterminado e perdurará independentemente do término do 
contrato de trabalho.

 Ao clicar em concordo, você concorda com as disposições da presente Política de Pro-
teção de Dados e consente com a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, elimi-
nação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração de seus dados pessoais.
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"Produzir componentes e equipamentos 
eletroeletrônicos com qualidade que atenda
às expectativas das partes interessadas,
buscando o aumento da produtividade
e a melhoria continua."


