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OBJETIVO 

O documento de Privacidade de Dados do Site terá como objetivo o tratamento de “dados 

pessoais” em nosso site, que corresponde a qualquer informação relacionada a uma pessoa 

física identificada ou identificável a partir dos dados coletados que permitam a sua identificação, 

por exemplo: nome, data de nascimento, endereço residencial; de acordo com o estabelecido 

no art. 5º da Lei nº 13.709/2018.  

A Estel estabelece esta Política de Privacidade de Dados dos usuários do site, bem como 

informações para seus colaboradores, clientes e fornecedores. 

COLETA DE DADOS 

A coleta é feita apenas de dados pessoais necessários ao cumprimento da finalidade do 

site. Nosso site não coleta informações pessoais sem conhecimento do usuário. Não enviamos 

e-mails não solicitados. Só entramos em contato para auxiliar o usuário, como, por exemplo, 

responder às suas perguntas, ajudá-lo(a) a usar alguma função do nosso site, conforme 

solicitado. 

Na aba “Trabalhe Conosco” serão coletadas informações como: nome completo, e-mail, 

CPF, telefone, data de nascimento, cidade, UF, área de interesse, formação educacional, 

histórico profissional e algumas informações complementares que o usuário queira informar, e 

serão usadas para cadastro do perfil profissional no banco de dados da Estel. 

Na aba “Fale com a Estel”, serão coletadas informações como: nome completo, telefone 

e e-mail, que serão usadas para posterior contato para atendimento à solicitação feita pelo 

usuário. 

Na aba “Privacidade”, o usuário irá informar sua necessidade, com indicação de dados 

necessários para verificação e atendimento a alguma solicitação relacionada à privacidade de 

dados.  

COOKIES 

Atualmente, nosso site não coleta cookies de seus usuários. No entanto, como muitas 

empresas, a ESTEL pode vir a usar tecnologia de cookies para coletar informações agregadas. 

Cookies são elementos minúsculos de dados que um site pode enviar a um navegador, que 
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poderão ser armazenados em seu disco rígido para que possamos lhe reconhecer quando 

retornar ao site. Os cookies podem melhorar sua experiência on-line, salvando suas 

preferências pessoais enquanto visita nosso site. Não contêm informações pessoais 

identificáveis. É possível configurar seu navegador para lhe notificar quando receber um cookie, 

ou para desabilitar os cookies completamente. E, caso a Estel passe a adotar o uso de cookies 

em seu site, haverá Aviso de Uso de Cookies para os seus usuários no próprio site.  

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

A Estel não compartilha os dados cadastrados na aba “Fale com a Estel” ou “Trabalhe 

Conosco” para nenhum fim. Somente haverá o compartilhamento de dados quando exigido por 

autoridades públicas mediantes leis e regulamentos aplicáveis ou por determinação judicial. 

SITES DE TERCEIROS 

Nosso site pode conter links ou referências a outros sites fora de nosso controle (por 

exemplo, facebook.com/Estel-Serviços-201151270429534, linkedin.com/company/estel-m-

quinas-e-servi-os-industriais-ltda, etc.). Esta política não se aplica a esses sites. A ESTEL não 

controla e não é responsável pelo que Terceiros fazem em relação aos seus sites, ou como 

lidam com seus dados pessoais. Consulte as políticas de proteção de dados em cada site de 

Terceiros para obter mais informações. 

SEUS DIREITOS 

Em relação aos dados pessoais coletados por meio dos formulários contidos em nosso 

website, o usuário tem os seguintes direitos:  

• Receber a confirmação da existência do tratamento de dados; 

• Retificar ou modificar os dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

• Excluir seus dados: anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou 

excessivos; 

• Pedido de portabilidade dos seus dados para outro fornecedor de serviço do mesmo 

ramo de atividade, mediante requisição expressa; 

DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Nosso serviço não é direcionado a crianças e adolescentes. Por isso, não fazemos 

avaliação etária ou coleta propositada de seus dados pessoais. 
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TEMPO PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

As informações pessoais serão armazenadas somente pelo tempo que for necessário 

para cumprir o objetivo para o qual foram coletadas (por exemplo, para fornecer um serviço que 

você solicitou ou para cumprir os requisitos legais, fiscais ou contábeis aplicáveis). Ou ainda, 

durante o prazo de prescrição legal de possíveis responsabilidades legais ou contratuais. Não 

havendo mais o objetivo citado, e ultrapassado o prazo legal, os dados serão excluídos ou 

anonimizados. 

COMO ACESSAR E CONTROLAR SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Se o usuário desejar  fazer uso de qualquer um dos seus direitos, entre em contato 

conosco pelo e-mail: privacidade@estel.com.br, ou por meio do formulário presente em nosso 

site: https://estel.com.br/privacidade. O usuário deverá fornecer as informações necessárias 

para que haja identificação e, posterior análise para resolução do problema, bem como indicar 

expressamente o direito que deseja exercer. Do mesmo modo, deverá enviar toda a 

documentação que considere necessária para fundamentar seu requerimento.  

CONSIDERAÇÕES 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento e com efeito imediato. 

Sendo assim, solicitamos que a acesse com frequência para verificar quaisquer atualizações 

ou mudanças. 
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