POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA DADOS PESSOAIS

YAZAKI MERCOSUL, considerando a importância e o respeito à proteção dos dados pessoais
de todos com os quais se relacionam, estabelecem esta Política de Privacidade, na qual
inf ormam como, quando, onde e porque f arão o tratamento de dados pessoais.
1. OBJETO
Esta Política de Privacidade ("Política de Privacidade") se aplica ao processamento de dados
pessoais sujeitos aos regulamentos e proteção de dados das leis aplicáveis nos países do
Mercosul (“Legislação”), como a Lei 13.709/2018 do Brasil (“LGPD”), a Lei 25.326/2000 da
Argentina, a Lei 18.331/2008 do Uruguai e a Lei 6.534/2020 do Paraguai.
A presente política tem como objetivo demonstrar como a Yazaki trata e protege os dados
pessoais e/ou sensíveis e de como poderão exercer seus direitos em relação ao tratamento dos
dados.

2. DEFINIÇÕES
Os termos e expressões utilizados em letra maiúscula na presente Política de Privacidade têm
os signif icados estipulados em seguida. As palavras no singular incluem o plural e vice-versa.
Estes termos e expressões serão sempre interpretados de acordo com a legislação de proteção
de dados supracitada ("Legislação relativa à proteção de dados").
"Titulares dos dados": ref ere-se a pessoas singulares cujos dados pessoais são tratados pela
Yazaki.
“Controlador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões ref erentes ao tratamento de dados pessoais.
"Dados pessoais": qualquer inf ormação que permita a identif icação direta ou indireta de uma
pessoa.
"Dados sensíveis": são os dados pessoais que direta ou indiretamente revelem a origem racial
ou étnica, opiniões f ilosóficas ou religiosas, f iliação em sindicatos ou dados relativos à saúde ou
orientação sexual dos titulares dos dados.
“Encarregado (Data Protection Officer - DPO)”: pessoa responsável indicada pelo controlador
para atuar no canal de comunicação entre controlador, titulares dos dados e Órgão de Controle
de Proteção de Dados.
“Tratamento de dados”: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se ref erem
a coleta, produção, recepção, classif icação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da inf ormação, modif icação, comunicação, transf erência, dif usão ou extração.
"Medidas de segurança técnicas e organizativas" ref ere-se a medidas direcionadas para a
proteção de dados pessoais contra a perda acidental ou destruição ilícita ou acidental, alteraçã o,
acesso ou divulgação não autorizados, sobretudo se o tratamento envolver a transmissão de
dados pessoais numa rede, e contra todas as outras f ormas ilícitas de tratamento.

3. COLETA DE DADOS PESSOAIS
A Yazaki coleta os seus dados pessoais em que momento? A Yazaki pode recolher e
armazenar, em conf ormidade com a Legislação relativa à proteção de dados, alguns dados
pessoais dos titulares dos dados que interajam com a Yazaki. Os titulares dos dados podem
incluir, sem limitação:
•
•
•
•
•

Colaboradores (diretos/terceiros), diretores e candidatos a emprego;
consultores externos;
f ornecedores terceiros;
terceiros;
clientes da Yazaki.

Tipos de dados pessoais. Os dados pessoais recolhidos e selecionados pela Yazaki podem
incluir, sem limitação, os seguintes tipos de dados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dados identif icativos (nomeadamente o nome, o apelido, a data de nascimento, o gênero,
etc);
dados de contato (o número de telef one, endereço eletrônico, endereço postal);
outros dados pessoais relevantes (nacionalidade, cidadania, estado civil, outros dados
relacionados com a f amília);
números de identif icação governamental (número da segurança social, número de
identif icação f iscal, carta de condução, etc.);
dados relativos ao perf il prof issional (assiduidade, f ormações e qualif icações
prof issionais, subsídios, salários, etc);
tipos de serviços recebidos ou produtos adquiridos;
inf ormações f inanceiras e bancárias (para pagamento de remuneração e reembolsos via
transações bancárias);
imagens e som; e
outros dados pessoais razoavelmente relacionados com a realização dos negócios da
Yazaki.

Poderão surgir situações em que os dados pessoais f acultados pelo titular dos dados sejam
considerados dados sensíveis ao abrigo da legislação de proteção de dados local.
A maior parte dos dados pessoais que tratamos são inf ormações que nos são conscientemente
f acultadas. Todavia, em alguns casos, podemos tratar os dados pessoais recebidos de terceiros
com o seu conhecimento ou obtidos de repositórios públicos.
Os dados pessoais de crianças e adolescentes serão tratados com segurança especial, sempre
no seu melhor interesse, de acordo com a legislação aplicável. Nas operações de tratamento de
dados de criança, à exceção da hipótese em que o tratamento de dados da criança e/ou
adolescente decorra de obrigação legal ou regulatória, a Yazaki solicitará o consentimento
expresso de seu responsável, sendo indicada a f inalidade que atenderá tal operação de
tratamento.
Finalidade do tratamento de dados pessoais. Os dados pessoais serão tratados sobretudo
para as f inalidades seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

administração de colaboradores e consultores externos;
gestão de recursos humanos;
gestão da f olha de pagamentos;
contabilidade;
gestão de f ornecedores;
gestão de clientes;
gestão de terceiros;
cumprimento de legislações aplicáveis

A Yazaki garante que realiza apenas o tratamento de dados pessoais que sejam necessários
para as f inalidades acima indicadas.

Atualização de dados pessoais. A Yazaki esf orçar-se-á por manter corretos os dados pessoais
que têm em sua posse ou controle. Os titulares dos dados pessoais são responsáveis por
inf ormarem à Yazaki qualquer alteração dos seus dados pessoais.

4. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais não serão compartilhados com terceiros, exceto nos casos explicitados a
seguir.
Divulgação de dados pessoais. Podemos divulgar dados pessoais às seguintes categorias
de destinatários:
•
•
•
•
•

f ornecedores;
consultores prof issionais;
autoridades e administrações públicas;
clientes;
empresas do Grupo Yazaki.

A Yazaki pode divulgar dados pessoais nas seguintes circunstâncias:
•

•

•

•

no caso de uma investigação e/ou solicitação legal em que, na nossa opinião, essa
divulgação seja necessária para evitar um crime ou f raude ou no cumprimento de
qualquer estatuto, lei, regra ou regulamento de qualquer autoridade governamental ou
qualquer ordem de qualquer tribunal de jurisdição competente;
se externalizarmos algumas ou todas as operações do nosso negócio a f ornecedores de
serviços terceiros, como f azemos periodicamente. Nestes casos, poderá ser necessário
divulgar dados pessoais a esses f ornecedores de serviços. Por vezes, os f ornecedores
de serviços podem processar alg uns dados pessoais em nome e sob instruções da
Yazaki. Restringimos o acesso, a utilização, a divulgação e a proteção dos dados por
parte desses f ornecedores de serviços.
em caso de transf erências comerciais, numa situação de venda ou aquisição de
empresas, subsidiárias ou unidades comerciais. Nestas transações, os dados pessoais
poderão f azer parte dos bens comerciais transf eridos, mas continuam sujeitos às
proteções estipuladas em qualquer declaração de privacidade pré-existente;
nos casos em que acreditamos que essa divulgação é apropriada ou necessária para a
realização dos negócios da empresa, para o cumprimento da lei, para a aplicação das
nossas políticas e outros acordos ou para a proteção de direitos, propriedade ou
segurança da Yazaki, dos seus co laboradores ou de terceiros.

Nessas circunstâncias, a Yazaki garantirá que os dados pessoais estão protegidos contra acesso
e divulgação não autorizados.
Transferência de dados pessoais no Grupo Yazaki. Os titulares dos dados são inf ormados
de que alguns dados podem ser transf eridos com países ou organizações internacionais,
ressalvando que estes países of ereçam um nível de proteção equivalente ao país de origem dos
dados.
Neste sentido, a Yazaki instituiu garantias apropriadas e celebrou os acordos necessários para
garantir a total segurança dos dados pessoais transf eridos. Esses acordos podem ser -lhe
f ornecidos mediante solicitação.

5. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS RELATIVAMENTE AO TRATAMENTO DOS
SEUS DADOS PESSOAIS
Direitos atribuídos aos titulares dos dados. De acordo com a legislação aplicável, os titulares
dos dados têm os seguintes direitos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais:
• o direito de solicitar acesso aos dados pessoais conservados pela Yazaki;
• o direito de atualizar ou corrigir quaisquer dados pessoais, se estes estiverem incorretos;
• o direito de se oporem ao tratamento dos seus dados pessoais, pelos motivos relativos
à sua situação particular;
• o direito de solicitar à Yazaki a eliminação dos dados pessoais, na medida em que (i)
esses dados pessoais já não sejam necessários para as f inalidades iniciais para as quais
f oram recolhidos, (ii) a autorização tenha sido retirada e não exista outro meio de
legitimar o tratamento dos dados pessoais, (iii) o titular dos dados seja contra o
tratamento dos dados pessoais, (vi) os dados pessoais sejam alvo de um tratamento
ilícito;
• o direito de solicitar a restrição do tratamento de dados pessoais, caso esses dados
pessoais sejam considerados imprecisos ou ilícitos, não sejam mais necessários para
tratamento ou caso esteja pendente uma decisão judicial relativa a uma reclamação
apresentada pelo titular dos dados;
• o direito à portabilidade dos dados;
• o direito de retirar o consentimento concedido ao abrigo da presente Política de
Privacidade;
• o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de proteção de dados
competente, em caso de conf litos entre o titular dos dados e a Yazaki, relativamente ao
tratamento dos dados pessoais, que não seja resolvido de f orma amigável.
A Yazaki irá responder às reclamações e questões individuais relativas à privacidade e irá
investigar e resolver todas as demandas. A Yazaki compromete-se a lidar com cada solicitação
de um titular de dados gratuitamente e num prazo razoável.
Como exercer esses direitos. Os titulares dos dados podem exercer os direitos acima
indicados ou questionar o cumprimento da presente Política de Privacidade contatando a Yazaki
por meio do seguinte e-mail: dpo@br.yazaki.com ou através do portal do titular:
https://portaldotitular.br.yazaki.com/titular_yazaki .
O Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (Data Protection Of ficer - DPO) irá garantir a
realização de uma investigação exaustiva de todas as reclamações e irá comunicar os resultados
aos titulares dos dados no prazo de 10 (dez) dias corridos (Argentina), 05 (cinco) dias úteis
(Uruguai) e 10 (dez) dias úteis (Paraguai e Brasil). Caso se verif ique que a reclamação é
f undamentada, o Encarregado (Data Protection Of f icer - DPO) irá inf ormar de imediato o titular
dos dados de que a sua reclamação f oi aceit a e tomará todas as medidas para resolver
adequadamente a questão levantada. Caso a reclamação seja rejeitada pelo Encarregado, os
titulares dos dados serão também inf ormados.

6. ARMAZENAMENTO DE DADOS
A Yazaki compromete-se a não utilizar os dados pessoais para f inalidades que não aquelas para
as quais os dados f oram recolhidos e que essas inf ormações não serão armazenadas por um
período superior ao necessário para a realização dessas f inalidades.
Os períodos de conservação estarão, em qualquer caso, em conf ormidade com as leis aplicáveis
e serão proporcionais às f inalidades do tratamento.

7. MEDIDAS DE SEGURANÇA, TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS
É uma prioridade máxima da Yazaki garantir que os dados pessoais est ejam devidamente
protegidos de violações de dados, primando conf idencialidade e integralidade.
Nesse sentido, a Yazaki implementa medidas de segurança técnicas e organizacionais como
proteção por senhas, permissão de acesso, encriptação, f echaduras f ísicas e eletrônicas,
sistemas integrados para processamento de dados, etc., para garantir um nível de segurança
apropriado para os riscos representados pelo tratamento e pela natureza dos dados pessoais a
proteger.
Os dados sensíveis são processados com medidas de segurança específ icas e acesso com
restrições mais severas.
Os prepostos da Yazaki apenas podem acessar os dados pessoais com o objetivo único de
desempenharem as suas f unções prof issionais, estando estes sujeitos à obrigação de
conf idencialidade.

8. PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Todos os procedimentos, diretrizes ou políticas relativos à proteção de dados pessoais podem
ser encontrados na intranet corporativa da Yazaki que estão permanentemente acessíveis a
todos os colaboradores, sendo ainda f acultados a todos os novos colaborado res e também
disponível no portal do titular: https://portaldotitular.br.yazaki.com/titular_yazaki.

9. REVISÃO
A Yazaki reserva-se o direito de alterar, complementar e/ou rever a presente Política de
Privacidade em qualquer momento e sem prévio aviso.
Nesse caso, as modif icações serão comunicadas através da nossa intranet, por e-mail e
quaisquer outros meios possíveis ao abrigo da Legislação de proteção de dados.

10. CONTATO
Para qualquer dúvida ou solicitação relacionada a esta Política de Privacidade, a Yazaki pode
ser contatada por meio do seu Comitê de Proteção de Dados através do e-mail
(dpo@br.yazaki.com)
ou
através
do
portal
do
titular
(https://portaldotitular.br.yazaki.com/ti tular_yazaki).

