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OBJETIVO
Definir as regras para a coleta e privacidade e proteção de dados das pessoas que acessarem
ao Site da SONDA e também demonstrar como a SONDA atua para cumprir com aos requisitos
legais da Lei Geral de Proteção de Dados.
A política também descreve nossas práticas em relação às informações coletadas dos diferentes
sites da SONDA que vinculam ou mencionam esta Política (como, p. ex., nossos sites,
computador ou aplicativos de software de celular, páginas de mídia social e mensagens de email no formato HTML), bem como, por meio de vendas e atividades de marketing off-line
(coletivamente, "Canais de informação").

2

APLICAÇÃO
Empresas do grupo SONDA.

3

DEFINIÇÕES
HTML - Hyper Text Multi Language, (Linguagem de Marcação de Hipertexto): É uma
linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem
ser interpretados por navegadores
Data Protection and Privacy Office: Escritório de Privacidade e Proteção de dados,
encarregado por suportar as questões de privacidade e proteção de dados.
DPIA - Data Protection Impact Assessment – Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados que consiste basicamente em uma documentação que descreve os processos de tratamento de
dados pessoais que podem gerar algum risco aos direitos dos titulares, além das medidas e
mecanismos empregados para mitigar esses riscos.
IP - Protocolo de Internet: Endereço obtido ao se conectar na internet, também conhecido como
Device Indentifier (Identificador de dispositivo).
Cookies: É um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um sítio de
Internet para o navegador do usuário, quando o usuário visita o site.
Pixel Tags - As tags de pixel (também chamadas de GIFs claros, web beacons ou pixels):
São pequenos blocos de código em uma página da web que permitem que sites façam coisas
como ler e colocar cookies. A conexão resultante pode incluir informações como o endereço IP
da pessoa, o horário em que a pessoa visualizou o pixel e o tipo de navegador sendo usado.
Anonimizados - Ocultar-se sob o anonimato. Etimologia (origem da palavra anonimizar):
Refere-se ao ato de ocultar os dados a fim de proteger a privacidade dos titulares.
ANPD - Agência Nacional de Proteção de Dados: Órgão subordinado a presidência da
República e responsável pela fiscalização da Lei no Brasil.
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Hacker: É uma palavra em inglês do âmbito da informática que indica uma pessoa que possui
interesse e um bom conhecimento nessa área, sendo capaz de fazer hack (uma modificação)
em algum sistema informático.
Cracker: É uma palavra em inglês do âmbito da informática, que indica um perito em informática
que usa seus conhecimentos para violar sistemas ou redes de computadores.
Widgets: É um componente que pode ser utilizado em computadores, celulares, tablets e outros
aparelhos para simplificar o acesso a um outro programa ou sistema. Eles geralmente contêm
janelas, botões, ícones, menus, barras de rolagem e outras funcionalidades.
4
4.1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Declaração de Privacidade
Esta política passa a valer a partir de 24 de abril de 2020.
Sua privacidade é algo importante para nós, pensando nisso a SONDA elaborou esta política
com a finalidade de demonstrar seu compromisso com a privacidade.
A declaração a seguir expressa as práticas da SONDA em relação à coleta e divulgação das
informações.
Aconselhamos a leitura desta Política antes do uso do Site.
O uso deste Site significa que você concorda com todos os termos desta Política, portanto não
use-o caso não concorde com qualquer um dos termos.
A SONDA, suas subsidiárias e afiliadas ("SONDA", "nós", “nos” ou “nosso”) respeita suas
preferências concernentes ao tratamento dos dados pessoais que coletamos. Esta Política
("Política") explica como processamos seus dados pessoais, como você pode controlar o uso e
exercer seus direitos de privacidade. Ela também descreve nossas práticas em relação às
informações coletadas dos diferentes sites da SONDA que vinculam ou mencionam esta Política
(como, p. ex., nossos sites, computador ou aplicativos de software de celular, páginas de mídia
social e mensagens de e-mail no formato HTML), bem como por meio de vendas e atividades de
marketing off-line (coletivamente, "Canais de informação").
Os Canais de informação podem fornecer links ou a possibilidade de conexão a outros sites da
SONDA, serviços, redes sociais ou aplicativos. Clicar nesses links ou permitir a conexão
possibilitará a coleta e o compartilhamento das suas informações por terceiros. Sites e serviços
de terceiros além do nosso controle.
Recomendamos que você consulte as políticas de privacidade e os termos de uso de sites ou
serviços que não pertencem à SONDA, antes de fornecer a eles seus dados pessoais.
O usuário tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, não comprometendo
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a licitude do tratamento de seus dados pessoais antes da retirada.
4.1.1

Como entrar em contato conosco

Em caso de dúvidas ou comentários referentes ao presente Aviso ou para questões relacionadas
ao processamento dos seus dados pessoais, em caso de retirada de consentimento, entre em
contato conosco da seguinte forma:
CORRESPONDÊNCIA:
SONDA DO BRASIL
Aos cuidados de: Data Protection and Privacy Office (Escritório de Privacidade e Proteção de
dados)
Alameda Europa, 1206, 6o andar Bloco B – Polo Empresarial Tamboré - CEP 06543-325
Santana de Parnaíba – SP - Brasil
E-mail: data.privacy.office@sonda.com
4.2

Dados Coletados Automaticamente
Sempre que você visitar ou interagir com os Sites, a SONDA poderá usar uma variedade de
tecnologias que coletam, automática ou passivamente, as informações sobre a forma como os
Sites são acessados e utilizados ("dados de uso"). Os dados de uso podem incluir, em parte, o
tipo de navegador, sistema operacional, a página servida, o tempo, quantos usuários visitaram
os Sites e as visualizações de páginas anteriores.
Os dados de uso, geralmente, não são identificáveis, mas se a SONDA os associa a você como
pessoa específica e identificável, a SONDA tratará desses dados como dados pessoais.
A SONDA também poderá coletar seu endereço IP ou outro identificador único (Device Identifier)
para o dispositivo automaticamente.
Quando o cliente visitar o site, permite que a SONDA veja o seu Device Identifier. Podendo usar
esses dados para determinar a localização física geral do seu dispositivo e saber de quais
regiões do mundo provêm os visitantes do site. Inclusive também podendo usar os seus dados
pessoais para melhorar os seus sites.
As tecnologias utilizadas nesses sites para a coleta de dados de uso, inclusive Device Identifiers,
podem incluir cookies.
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Como utilizamos as informações coletadas
A SONDA utiliza os dados pessoais e dados de uso que coletamos por meio dos Sites para uma
variedade de fins comerciais, inclusive, por exemplo, para: responder às suas perguntas e
pedidos; fornecer-lhe acesso a determinadas áreas e recursos dos Sites; verificar a sua
identidade; comunicar-se com você sobre a sua conta e atividades nos Sites e, a nosso critério,
mudar qualquer política da SONDA; ajustar conteúdo, anúncios e ofertas fornecidas, enviar
amostras, brindes, produtos e informações; processar pagamento por produtos ou serviços que
você adquiriu; processar pagamento por produtos ou serviços que você vender à SONDA;
melhorar os Sites; desenvolver novos produtos e serviços; processar aplicações e transações; e
para fins de divulgação quando você fornece seus dados pessoais ou, de outra forma, com o seu
consentimento.

4.4

Seu acesso as escolhas
Você pode sempre nos instruir a não compartilhar seus dados pessoais com terceiros, não usar
seus dados pessoais para fornecer informações ou ofertas, ou para não enviar informativos,
mensagens de e-mail e outros comunicados:


Enviando um e-mail para data.privacy.office@sonda.com;



Entrando em contato conosco por correspondência remetida à SONDA, Aos cuidados
de: Data Protection and Privacy Office, Endereço físico; ou no email informado.



A SONDA não cobra por este serviço e seu pedido de exclusão será processado no
prazo de 10 a 15 dias úteis, a contar da data do recebimento, desde que dentro das
bases legais consideradas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Para
ajudar a proteger sua privacidade e segurança, tomaremos medidas razoáveis para
verificar sua identidade, como exigir uma senha e identificação do usuário, antes de
conceder acesso aos seus dados pessoais.

4.5

Publicidade: Inclusão e Exclusão
A SONDA licencia tecnologia para veicular anúncios em outros Sites e no seu conteúdo,
conforme esse conteúdo é veiculado pela internet. Além disso, a SONDA poderá utilizar
anunciantes de rede de terceiros para veicular anúncios e fornecedores de análise de terceiros,
com o objetivo de avaliar e fornecer informações sobre o uso dos Sites e a visualização do
nosso conteúdo.
Nós não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros, mas os fornecedores de anúncios
da rede, os anunciantes, os patrocinadores e/ou prestadores de serviços de análise podem
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definir e acessar seus próprios cookies, pixel tags e tecnologias semelhantes em seu dispositivo
e podem, de alguma forma, coletar ou acessar dados sobre você, inclusive dados de uso.
Terceiros que oferecem programas de marketing em nome da SONDA são responsáveis por
manter a funcionalidade de inclusão e exclusão de cookies. Nós e os nossos anunciantes de
rede podemos direcionar anúncios de produtos e serviços que podem interessá-lo, com base
em suas visitas aos Sites e a outros sites sujeitos à sua inclusão prévia, se e quando exigido
pelas leis aplicáveis e conforme seu consentimento.
Se preferir não receber mais publicidade direcionada, você pode optar por cancelar alguns
programas de publicidade de rede que utilizam os seus dados pessoais. Para fazê-lo, entre em
contato no email ou por correspondência conforme a sessão Como entrar em contato conosco.
Observe que mesmo se optar por remover os seus dados pessoais (exclusão), você ainda
poderá ver anúncios enquanto estiver navegando on-line.
4.6

Links para outros sites
Os Sites podem conter links para outros sites que não possuímos ou operamos. E incluem links
de anunciantes, patrocinadores e parceiros que podem usar nosso(s) logotipo(s) como parte de
um acordo de associação de marcas. Na medida em que os sites vinculados não fazem parte
dos Sites da SONDA, nós não controlamos, recomendamos ou endossamos, nem nos
responsabilizamos por esses sites e conteúdo, produtos, serviços, políticas ou práticas de
privacidade. Esses outros sites podem enviar seus próprios cookies para o seu dispositivo,
coletar dados de forma independente ou solicitar dados pessoais, e podem ou não ter suas
próprias políticas de privacidade. Você também deve avaliar a autenticidade de qualquer site
que pareça ou afirme ser um dos nossos Sites (inclusive aqueles vinculados por página de email ou rede social).

4.7

Processamento e transferência de dados pessoais
A Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) também exige o consentimento para a transferência
de dados pessoais.
Dado que a SONDA inclui entidades localizadas em vários países da América Latina, processar
seus dados pessoais e dados de uso envolve necessariamente a transmissão de dados em
uma base internacional. Se você estiver localizado na União Europeia, Canadá ou em outro
lugar fora dos Estados Unidos, observe que os dados pessoais e os dados de uso que
coletamos podem ser transferidos e processados em outros países da América Latina, como
no Chile ou Brasil. Ao utilizar os Sites ou nos fornecer dados pessoais, você concorda com a

Este documento é válido somente se visualizado no Click.

[NC-20]

6 / 12

POLÍTICA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS
CÓDIGO: PL 18.27

PUBLICAÇÃO: 28/04/2020

coleta, processamento, manutenção e transferência desses dados pessoais e dados de uso
para as entidades afiliadas da SONDA no Brasil ou em outros países no qual a SONDA tenha
presença, salvo disposição em contrária segundo as leis aplicáveis de proteção de dados
pessoais.
4.8

Classificação Indicativa
Os Sites não são dirigidos a crianças menores de 13 anos. Nós não coletamos dados pessoais
identificáveis de qualquer pessoa com menos de 13 anos de idade. Se determinarmos com a
coleta que o usuário está abaixo desta idade, não vamos usar ou manter seus dados pessoais
sem o consentimento do pai/responsável. Se ficarmos cientes de que coletamos de maneira
inadvertida dados de identificação pessoal de uma criança menor de 13 anos de idade,
apagaremos esses dados pessoais dos nossos registros.

4.9

Retenção e Exclusão
Os dados podem ser mantidos, de forma anonimizada, ou excluído caso não sejam mais
interessantes para a empresa, sem prévia comunicação.
A SONDA reterá seus dados pessoais pelo tempo necessário para oferecer produtos e serviços;
conforme necessário para os fins descritos neste Aviso ou ao coletar; conforme necessário para
cumprir exigências legais (p. ex., respeitar as opções de cancelamento), solucionar disputas e
fazer cumprir os nossos acordos; ou segundo os limites legais.
Encerrado o período de retenção ou quando não houver necessidade comercial legítima em
curso para o processamento dos seus dados pessoais, a SONDA excluirá ou garantirá o
anonimato dos seus dados pessoais, de forma a impedir a reconstrução ou legibilidade dos
mesmos. Se não for possível (por exemplo, porque seus dados pessoais foram armazenados
em arquivos de backup), armazenaremos seus dados pessoais com segurança e os isolaremos
de qualquer processamento posterior, até que a exclusão seja possível.

4.10 A Proteção dos seus dados e direitos de privacidade
Você tem os seguintes direitos relacionados à privacidade e proteção de dados:


Se desejar acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão dos seus dados pessoais,
você poderá fazê-lo a qualquer tempo, basta entrar em contato conosco por meio dos
canais de contato mencionados na sessão “Como entrar em contato conosco” abaixo.
Se preferir, você também pode atualizar seu perfil SONDA e os dados pessoais
relacionados sempre que desejar.
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Além disso, você pode objetar-se ao processamento dos seus dados pessoais, pedir
para restringir o processamento dos seus dados pessoais ou requerer a portabilidade
dos seus dados pessoais. Você pode exercer esses direitos entrando em contato
conosco por meio dos canais de contato mencionados na sessão “Como entrar em
contato conosco” abaixo.



Você tem o direito de cancelar os comunicados de marketing que enviamos, quando
desejar. Para exercer esse direito, clique em “cancelar assinatura” ou no link “optar pelo
cancelamento” nas mensagens de e-mail de marketing que enviamos para você. Para
cancelar outras formas de marketing (como marketing postal ou telemarketing), entre
em contato conosco por meio dos canais de contato mencionados na sessão “Como
entrar em contato conosco” abaixo.



Da mesma forma, se coletamos e processamos dados pessoais com seu
consentimento, você pode retirar seu consentimento quando desejar. Retirar seu
consentimento não afetará a legitimidade do processamento realizado anteriormente à
retirada, nem afetará o processamento dos dados pessoais executado com base em
processos legítimos que dispensam sua anuência.

Lembrando que, você deve reclamar à Agência Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) sobre
a coleta e uso indevidos que são feitas dos seus dados pessoais.
A SONDA responderá à todas as solicitações recebidas de pessoas físicas que desejam
exercer seus direitos relacionados à proteção de dados de acordo com as leis de privacidade e
proteção de dados em vigor.
4.11 Segurança no tratamento dos dados pessoais do usuário

A SONDA se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão de dados.
Para a garantia da segurança serão adotadas soluções que levem em consideração: as
técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades
do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades do usuário.
No entanto, a SONDA se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros como em
caso de ataque de hackers ou crackers ou culpa exclusiva do usuário, como no caso em que
ele mesmo transfere seus dados a terceiro. A SONDA se compromete, ainda a comunicar o
usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da segurança de seus dados
pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos e liberdades pessoais.
A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental
ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
Por fim, a SONDA se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com confidencialidade,
dentro dos limites legais.
Este documento é válido somente se visualizado no Click.
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4.12 Tecnologias e redes de publicidades – Como coletamos informações
A SONDA pode coletar dados pessoais de diversas fontes que, em geral, classificam-se de
acordo com as seguintes categorias:






Interações diretas
Dados disponíveis ao público/dados de terceiros
Interações automatizadas (Protocolos de comunicação eletrônica):
o Cookies:
o Cabeçalhos HTTP
o URLs incorporadas
o Pixels incorporados e tecnologias similares
o Widgets, botões e ferramentas
Localização física

4.13 Base legal para processamento de dados
A LGPD traz no bojo da lei as bases legais para a coleta, armazenamento e também a
necessidade de consentimento para determinadas informações.
Nossa base legal para coleta e uso de dados pessoais descrita acima, depende dos dados
pessoais considerados e do contexto específico em que os coletamos.
Normalmente, coletaremos seus dados pessoais apenas:






Com o seu consentimento para fazê-lo;
Quando precisamos dos dados pessoais para celebrar um contrato com você;
Quando o processamento está de acordo com os nossos interesses legítimos e não
menosprezam seus interesses relacionados à proteção de dados ou liberdades e
direitos fundamentais.
Em alguns casos, também somos compelidos a coletar seus dados pessoais ou
podemos precisar dos seus dados pessoais para proteger seus interesses vitais ou de
terceiros.

4.14 Informações que coletamos
Por meio da sua interação e uso dos canais de informação, a SONDA pode coletar dados
pessoais, que são informações que identificam uma pessoa ou relacionam-se a uma pessoa
que pode ser identificada. Dados pessoais também dizem respeito às informações que
coletamos por meio da sua interação e uso dos canais de informação e sites que não pertencem
à SONDA, que não relevam sua identidade em específico nem se dirigem a uma pessoa
diretamente, porém, quando combinados com outros dados, poderiam ser associados a você.
Dados pessoais podem incluir interações on-line e off-line, e inclui, entre outros:




Seu nome e endereço físico, endereços de e-mail e números de telefone;
Atributos comportamentais, demográficos, quando vinculados a identificadores
pessoais;
Informações sobre a sua empresa, como nome, tamanho e localização da empresa e a

Este documento é válido somente se visualizado no Click.

[NC-20]

9 / 12

POLÍTICA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS
CÓDIGO: PL 18.27





PUBLICAÇÃO: 28/04/2020

função que você exerce;
Senhas exclusivas, como um cookie colocado nas senhas do seu computador, celular
ou dispositivo;
Endereço de protocolo da internet (“endereço IP") e informações derivadas do seu
endereço IP, como localização geográfica;
Informações sobre seus dispositivos, como aquelas contidas nos cabeçalhos HTTP
(definidos abaixo) ou em outros sinais de protocolo de transferência da internet,
navegador ou tipo de dispositivo e versão, sistema operacional, séries de caracteres do
agente do usuário e outras informações provenientes ou acerca da presença ou uso de
"aplicativos" nos seus dispositivos móveis, resolução de tela e preferência de idioma.

Como usamos e compartilhamos informação.
A SONDA usa e compartilha os dados pessoais que coleta (exceto se houver impedimento
legal), para:












Participar de transações ou entrar em contato com você em relação ao seu pedido;
Processar transações;
Para fornecer suporte e outros serviços;
Responder às suas solicitações;
Interagir com você em redes sociais de terceiros;
Administrar o download de produtos e a conformidade do licenciamento;
Selecionar conteúdo, melhorar a qualidade e facilitar o uso dos canais de informação;
Melhorar produtos, serviços e experiências;
Obter serviços de empresas do grupo, parceiros e prestadores de serviço;
Proteger nossos funcionários, sites, instalações e operações;
Cumprir exigências legais e transações corporativas.

4.15 Das Alterações
A presente versão desta Política de Privacidade foi criada e atualizada pela última vez em
24/04/2020.
A SONDA se reserva o direito de modificar, a qualquer momento o site e as presentes normas,
especialmente para adaptá-las às evoluções de seu site, seja pela disponibilização de novas
funcionalidades, seja pela supressão ou modificação daquelas já existentes.
O usuário será explicitamente notificado em caso de alteração desta política;
Ao utilizar o serviço após eventuais modificações, o usuário demonstra sua concordância com
as novas normas. Caso discorde de alguma das modificações, deverá interromper o acesso ao
site e apresentar a sua ressalva ao serviço de atendimento, se assim o desejar.
4.16 Do Direito aplicável e do foro
Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado
integralmente as normas jurídicas brasileiras.
Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca de São Paulo/SP.
Este documento é válido somente se visualizado no Click.
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
4.1. Responsável: Escritório de Privacidade e Proteção de Dados (DPO)



















Responsável por monitorar e controlar a privacidade e a proteção de dados da SONDA
com base nesta política e também em conjunto com outras relacionadas a proteção e
segurança da informação, tendo além dessas responsabilidades também:
Sensibilizar e informar todos os que tratem dados pessoais;
Assegurar o comprimento das políticas de privacidade e proteção de dados;
Controlar e regular a conformidade da aplicação da LGPD;
Recolher informação para identificar atividades de tratamento;
Controlar e acompanhar a produção do DPIA (Data Protection Impact Assessment) –
Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados.
Promover as abordagens de Privacidade por Desenho (privacy by design) e por
Padrão (privacy by default);
Realizar a avaliação na exposição aos riscos de violações de privacidade e mitigá-los
com ações de melhoramento (auditoria);
Recolher informação para identificar atividades de tratamento de dados
(anonimização);
Manter atualizado os registos das atividades de tratamento de dados;
Controlar o cumprimento de contratos de subcontratante no caso de troca de dados
autorizada;
Promover formações de boas práticas para a proteção de dados na empresa;
Ser o ponto de contato com os titulares de dados de forma a esclarecer questões
relacionadas com o tratamento dos dados pessoais;
Garantir que os 10 princípios da LGPD são implantados nos sistemas próprios e/ou
comprados/contratados;
Ser o ponto de contato com as autoridades de controle.
Orientar os funcionários e os contratados sobre as normas de proteção de dados
pessoais;
Executar as demais atribuições determinadas pela empresa ou normas
complementares.

4.2. Responsável: Área Segurança da Informação
 Apoiar na revisão periódica deste documento.
 Monitorar a implementação das medidas técnicas e organizacionais adequadas em
relação a Segurança da informação nos processos e nas áreas da SONDA.
4.3. Responsável: Área de Tecnologia da Informação
 Implementar as medidas técnicas e organizacionais adequadas em relação a
privacidade e proteção dos dados nos processos e nas áreas da SONDA.
 Tratamento dos dados, mitigando e eliminando os riscos conforme essa política.
 Incorporar e manter a privacidade na arquitetura dos sistemas e sites da empresa.
Este documento é válido somente se visualizado no Click.
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Manter atenção e cuidados à coleta de dados.

4.4. Responsável: Todas as Áreas
 Garantir o cumprimento da Lei de geral de Proteção de Dados por toda organização
seguindo as normas da empresa.
5

ANEXOS
Não há.

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS
LEI 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados
Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural
ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.
PL 18.01 – Política de Segurança da Informação Sonda

7
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