GRUPO MCLARTY MAIA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE EXTERNA

IMPORTANTE: Este documento contém informações estratégicas / confidenciais do
Grupo McLarty Maia. Qualquer cópia, distribuição ou divulgação não autorizada das
informações aqui contidas é uma violação das políticas e dos direitos de propriedade
do Grupo McLarty Maia. Se impresso, o normativo é considerado como "cópia não
controlada" e perde sua validade.
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1. OBJETIVO
Este documento estabelece as diretrizes para a proteção de dados pessoais dos usuários e
clientes que acessam os serviços do Grupo McLarty Maia. Contém informações a respeito do
modo como tratamos, total ou parcialmente, de forma automatizada ou não, os dados
pessoais dos usuários.
Seu objetivo é esclarecer os interessados acerca dos tipos de dados que são coletados, dos
motivos da coleta e da forma como o usuário poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas
informações.
Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n. 12.965 de 23
de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e com o Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais - RGDP).

2. ESCOPO
Esta Política se aplica a você que está desejando adquirir um de nossos produtos e serviços,
clientes atuais ou antigos, indivíduos que nos contactam, interagem com nossos sistemas,
website, redes sociais e/ou demonstram interesse em nossos produtos e serviços e ao público
em geral.

3. CONFORMIDADE COM REQUISITOS LEGAIS
Esta Política, seus padrões relacionados e sua implementação, destinam-se a cumprir as leis,
regulamentos, diretivas, regras e códigos aplicáveis onde o Grupo McLarty Maia opera.
Em caso de exigências legais que enderecem mudanças nas Políticas de Segurança da
Informação e Privacidade, a liderança de tecnologia e segurança do Grupo McLarty Maia
devem coordenar o desenvolvimento e/ou atualizações nas Políticas e Procedimentos
complementares.
Os processos relacionados à Segurança de Informação e Privacidade de Dados do Grupo
McLarty Maia são alinhados a Padrões amplamente praticados como ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 27701:2019 e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018).

4. TERMOS E DEFINIÇÕES
Dado Pessoal: Informações como nome, cargo, salário, endereço, estado civil, dados de cartão
de crédito (clientes), exemplificativamente. Dados relacionados a uma pessoa identificada ou
identificável e sempre relacionada a pessoa natural viva. Ex. nome, apelido, endereço, e-mail,
perfil e histórico de compras, endereço IP, dados acadêmicos, placa de carro, documentos (RG,
CPF, etc.), entre outros.
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Dado Pessoal Sensível: Rótulo atribuído às informações que, coletadas de forma única,
permitam identificar o indivíduo a qual elas pertencem, ou, ainda, que possam ser utilizadas
de forma discriminatória perante clientes, colaboradores (empregados), prestadores de
serviço e/ou de fornecedores, quando caracterizados como pessoa física, concretizando dano
ao titular. Este rótulo está relacionado com a LGPD (Origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, dados ref. saúde ou vida sexual, dados
biométricos, dados de cartão de crédito, entre outros).
Controlador: É o responsável pelas Informações criadas, armazenadas, processadas,
transmitidas, compartilhadas e/ou descartadas, independentemente do meio utilizado, seja
este um sistema informatizado, recursos computacionais ou meio físico, como documentos em
papel. É a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Operador: É o responsável pelo tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados – Ref. a Lei 13.709/2018, novo marco legal brasileiro
que determina regras e controles para a proteção de dados pessoais, sejam estes de
funcionários, clientes, fornecedores (quando pessoa física), e prestadores de serviços.
Titular: Pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de proteção, seja na
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Tratamento: Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com
essas finalidades.
Adequação: Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento.
Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do
dado pessoal ou do banco de dados.
Eliminação: exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados,
independentemente do procedimento empregado.
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5. POR QUE COLETAMOS SEUS DADOS?
Podemos solicitar a você informações pessoais, a fim de melhorar a sua experiência, através
de navegação em nosso site, como personalização de páginas e participação em promoções.
Essas informações, como nome, endereço e e-mail, são coletadas e armazenadas de forma
segura e adequada à natureza dos dados.
Os dados pessoais coletados podem ser tratados, sempre nos limites do permitido pela
legislação aplicáveis, para as seguintes finalidades:
I.

Examinar sua solicitação e enviar a proposta comercial solicitada;

II.

Verificar sua identidade;

III.

Responder a eventuais pedidos de informações adicionais;

IV.

Vendas de veículos: Consulta e análise de crédito; Vendas diretas para PCD; Pesquisa
de satisfação do cliente;

V.

Atendimento e Oficina: Realização de orçamento de serviço e/ou peças; Agendamento
de revisão, garantia do produto, conserto; Emissão de Nota Fiscal; Atendimento em
revisão, em garantia, conserto do produto; Pesquisas de satisfação do cliente;
Atendimento de reclamações; Vendas de peças;

VI.

Realizar análises de crédito para fins de propostas de financiamento;

VII.

Cumprimento de obrigações contratuais, legais ou regulatórias em relação a entidades
terceiras públicas ou privadas;

VIII.

Permitir que as nossas Concessionárias façam verificações e pesquisas com o intuito
de melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados em harmonia com os
nossos interesses legítimos;

IX.

Enviar comunicações comerciais e/ou promocionais acerca de produtos e serviços de
nossas Concessionárias, bem como fazer estudos de mercado (“Marketing”). Em cada
comunicação comercial recebida, você encontrará informações para deixar de receber
novas comunicações, bastando selecionar o ícone correspondente ao “opt-out”;

X.

Analisar comportamentos, hábitos e propensões para o consumo, com vista a
melhorar os produtos e serviços disponibilizados pelas nossas Concessionárias, bem
como para satisfazer as expectativas específicas do cliente ("Definição de perfis");

XI.

Melhorar a experiência do usuário em nossos sites;

XII.

Gestão de LEADS; Campanhas de e-mail marketing e de SMS; Campanhas por
WhatsApp; Eventos Promocionais; Vendas e ofertas de outros serviços associados;

XIII.

Analisar currículos, análise de adequação de perfil de vagas, gestão do processo de
recrutamento e seleção e também para o cumprimento de obrigações legais.

Quando for necessário para algumas das finalidades listadas acima, a obtenção do seu
consentimento para que nossas Concessionárias tratem seus dados, este será obtido de forma
livre, informada e inequívoca antes de iniciar o tratamento dos seus dados pessoais.
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Mas fique tranquilo, você também poderá visitar o nosso site sem submeter suas informações
pessoais. Isso quer dizer que você pode acessar conteúdo do website sobre os produtos e
serviços sem a necessidade de prover qualquer informação que o identifique, ou que possam
ser usadas por nossas Concessionárias para entrar em contato com você, tais como nome,
endereço, número de telefone e e-mail.

6. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO COLETADOS?
Os dados pessoais que podem ser coletados por nossas Concessionárias no âmbito desta
Política são os seguintes:
I.

Informações Cadastrais: Ao solicitar uma proposta comercial ou realizar compra de
veículos, peças, acessórios ou de outros produtos que comercializamos e/ou realizar
um serviço em nossa oficina, você nos fornecerá: (i) nome completo, (ii) número do
CPF, RG ou CNH; (iii) telefone de contato e endereço; (v) endereço de e-mail; (vi) placa
e chassi do veículo, (vii) conta bancária e referências;

II.

Laudo médico e CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde) no caso de aquisição de veículos específicos para PCD
(pessoas com deficiência);

III.

Marketing: Nome, CPF, E-mail, Telefone, Endereço, Placa e Chassi do Veículo, Histórico
de Compras;

IV.

Processo Seletivo: Nome, CPF, RG, CNH, CPTS, Data de Nascimento, Endereço, E-mail,
Telefone (fixo e móvel), Dados constantes no Currículo enviado pelo Candidato,
Escolaridade e Histórico Empregatício disponibilizado no currículo ou em redes sociais
(tais como, mas não limitada a Linkedin), Contatos de Referência Profissional, Gênero,
Nacionalidade, Local de Nascimento, Estado Civil, Etnia e Orientação Sexual (mediante
o consentimento);

V.

Informações de Navegação e Utilização do Website: por exemplo, endereço IP,
localização (país), informações sobre as páginas visitadas pelo usuário dentro do
website, tempo de acesso no website, tempo de navegação em cada página, análise de
rastreamento de cliques. Embora nossas Concessionárias não recolham estas
informações para associar a usuários específicos, é possível identificar esses usuários
diretamente através destas informações ou pelo uso de outras informações às quais as
nossas Concessionárias tenham acesso. Sujeito às suas configurações, podemos
coletar, usar e armazenar informações adicionais sobre sua localização, como sua
posição exata atual ou locais onde você usou anteriormente o nosso website, para
operar ou personalizar nossa prestação de serviços, oferta de produtos, como
tendências locais, histórias e anúncios;

VI.

Registros de Acesso e demais Informações Automatizadas: Nossas Concessionárias
também armazenam algumas informações que recebem automaticamente toda vez
que você interage em nosso website www.mclartymaia.com.br. Internet Protocol
(IP), tipo de navegador, bem como datas e horas das interações são alguns exemplos
desta coleta.

VII.

Cookies, ou seja, pequenos arquivos de texto que podem ser enviados e registrados no
computador do usuário que lembram os websites visitados, proporcionando uma
melhor experiência para o usuário na próxima vez que os websites sejam visitados.
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7. COMO PROCESSAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Para as finalidades descritas na seção acima, os dados pessoais serão processados
exclusivamente de acordo com os termos descritos nesta Política de Privacidade e de acordo
com os princípios de transparência, necessidade, minimização e legalidade previstos na Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/18) ou em qualquer outro diploma legal
aplicável.
Os dados pessoais podem ser processados de forma impressa ou em formato eletrônico
automático e através de correios, e-mail, telefone, fax e qualquer outro canal eletrônico.
São adotadas as medidas de segurança adequadas e atualizadas para proteger as informações
pessoais por você enviadas para evitar qualquer perda, uso injusto ou ilegal ou acesso não
autorizado aos dados. Porém, na internet não existe segurança perfeita e assim
recomendamos que você feche seu navegador após cada acesso, pois esta atitude ajuda a
proteger seus dados pessoais.

8. POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Armazenamos e mantemos suas informações estritamente necessárias para o cumprimento
das finalidades do tratamento: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do tratamento
de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo necessário a preservar o
legítimo interesse das nossas Concessionárias; (iv) para o cumprimento de obrigações legais e
regulatórias ou para o exercício regular de nossos direitos.
Conforme item (ii) acima, o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá quando for
verificado:
a) Que a finalidade pela qual os dados foram coletados foi alcançada ou que os dados
pessoais coletados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da
finalidade específica almejada;
b) Uma manifestação do potencial cliente nesse sentido, para hipóteses em que nossa
Concessionária recebeu consentimento específico para determinado tratamento de
dados pessoais no âmbito dessa Política;
c) No caso de processo seletivo de pessoas, os dados dos candidatos não aprovados
serão descartados de maneira segura, exceto se o mesmo, de forma expressa e
inequívoca, consentir sua guarda para eventual novo processo seletivo, o que se dará
pelo prazo de até 2 (dois) anos após o encerramento do processo seletivo ao qual se
candidatou.
Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses
estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados
pessoais serão eliminados.
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9. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Nossas Concessionárias poderão compartilhar seus dados pessoais com terceiros ou parceiros
de negócios, que sejam relevantes para fins de viabilizar o relacionamento com você e o envio
da proposta comercial solicitada. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes
critérios e para as finalidades descritas abaixo.
I.

Prestadores de serviços: Essas empresas trabalham com o Grupo McLarty Maia para
viabilizar ou aprimorar o cumprimento das finalidades listadas no capítulo anterior
(“Por que coletamos seus dados?”). São exemplos os serviços de (i) desenvolvimento
ou melhorias no Website, e (ii) criação/gestão de ações de marketing relacionadas
direta ou indiretamente ao Website, produtos comercializados e serviços prestados
por nossas Concessionárias; (iii) despachantes; (iv) operadoras de consórcios; (v)
fornecedores de acessórios e outros serviços; (vi) corretoras de seguros; (vii)
fornecedores que suportam o processo seletivo. Esses fornecedores recebem suas
informações com a finalidade específica de prestar serviços ao Grupo McLarty Maia e
não possuem quaisquer direitos de uso de suas informações fora dessas hipóteses;

II.

Montadoras: Nossas Concessionárias compartilharão seus dados pessoais com as
montadoras para viabilizar o envio da proposta comercial, se for o caso. Os dados
compartilhados com as montadoras também poderão ser utilizados para fins de
marketing e garantia do produto;

III.

Instituições Financeiras: Nossas Concessionárias compartilharão seus dados pessoais
com as instituições financeiras parceiras para fins de análise de crédito e propostas de
financiamento dos veículos de interesse;

IV.

Requisição Judicial: Nossas Concessionárias poderão compartilhar dados pessoais em
caso de requisição judicial ou mediante determinação de autoridade competente, nos
termos da lei;

V.

Empresas do grupo econômico: Nossas Concessionárias contam com a estrutura
organizacional de seu grupo econômico para o monitoramento das transações para
fins de combate às fraudes transacionais e prevenção à lavagem de dinheiro;

VI.

Bancos de dados dos demais sites de nossas Concessionárias: Ao solicitar uma
proposta comercial em nosso site de uma marca específica, seus dados integrarão a
base de dados dos Websites das demais marcas do Grupo McLarty Maia. Assim, você
poderá passar a receber comunicações de marketing dos produtos e serviços
identificados pelas demais marcas de nosso grupo;

Caso os dados sejam compartilhados com entidades localizadas fora do Brasil, o Grupo
McLarty Maia garantirá que o compartilhamento seja feito da forma exigida pela legislação
aplicável e garantindo a proteção aos dados pessoais do usuário.
Independentemente de outras disposições desta Política de Privacidade, o Grupo McLarty
Maia poderá divulgar ou realizar outra atividade de tratamento de dados com os Dados do
Titular no contexto de qualquer venda ou transação que envolva o total ou uma parte dos
nossos negócios, ou conforme exigência ou permissão legal, ou de acordo com as necessidades
de qualquer auditoria regulatória sob as quais a Empresa possa estar sujeita a qualquer tempo.
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10. SEUS DIREITOS
Você controla os dados pessoais que compartilha conosco.
Você pode solicitar acesso ou correção dos seus dados a qualquer momento, pelo nosso
website www.mclartymaia.com.br/privacidade preenchendo o Formulário de Solicitação.
Observe que, para ajudar a proteger sua privacidade e manter a segurança, tomamos medidas
para verificar sua identidade antes de conceder acesso a suas informações pessoais ou cumprir
exclusão, portabilidade ou outras solicitações relacionadas.
Você possui direitos no que se refere aos seus dados pessoais, dentre eles:
I.

Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais: As nossas
Concessionárias concederão a confirmação da existência de tratamento de dados
pessoais, nos termos da legislação aplicável;

II.

Acesso aos dados pessoais: Você pode requisitar acesso aos seus dados pessoais
coletados e que estejam armazenados por nossas Concessionárias;

III.

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: Você poderá, a qualquer
momento, requisitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados que
estejam armazenados por nossas Concessionárias;

IV.

Informações sobre uso compartilhado de dados: As informações sobre o
compartilhamento de dados pessoais encontram-se nesta Política de Privacidade.
Nossas Concessionárias colocam-se à sua disposição para a hipótese de
esclarecimentos complementares;

V.

Eliminação dos dados pessoais: Você poderá solicitar a eliminação de dados pessoais
que tenham sido coletados por nossas Concessionárias a partir do seu consentimento
a qualquer momento, mediante manifestação gratuita e facilitada através do site. A
eliminação dos dados pessoais somente poderá ser completa para dados pessoais que
não sejam necessários para que nossas Concessionárias possam cumprir com
obrigações legais, contratuais, para proteção de seu legítimo interesse e nas demais
hipóteses admitidas legalmente.

VI.

Revogação do consentimento e opt-out: Você poderá revogar o consentimento que
tenha dado às nossas Concessionárias para tratamento dos seus dados pessoais para
certas finalidades, a qualquer momento, mediante manifestação gratuita e facilitada,
através do site. Para os casos de utilização de dados pessoais para fins de marketing,
você também poderá manifestar que não está mais interessado em receber
comunicações de nossas Concessionárias por meio do mecanismo de opt-out que será
disponibilizado quando do envio de comunicações desta natureza. Importante
informar que os tratamentos realizados anteriormente à revogação do consentimento
são ratificados e que o pedido de revogação não implicará a eliminação dos dados
pessoais anteriormente tratados e que sejam mantidos por nossas Concessionárias
com base em outros fundamentos legais.

VII.

Direito à portabilidade dos dados: ou seja, o direito de receber todos os dados em um
formato estruturado, de uso comum e legível, assim como o direito à transmissão dos
dados para outro controlador; e
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VIII.

Direito à oposição: ou seja, o direito de se opor ao processamento dos dados nos
casos em que o mesmo não estiver ocorrendo nos termos da legislação aplicável;

11. DADOS DE NAVEGAÇÃO (COOKIES)
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados, pelo aplicativo ou website, ao computador
do usuário e que nele ficam armazenados dados relacionados à navegação do aplicativo ou
website.
Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo navegador
do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem ser armazenados, por
exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário, seu local e horário de acesso ao
aplicativo ou website, preferências de privacidade, dados de login ou formulários.
Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do disco rígido
do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha acesso a informações
pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma como utiliza os recursos do
aplicativo ou website.
É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que permitem a
identificação do usuário, sendo que determinados tipos de cookies podem ser empregados
simplesmente para que o aplicativo ou website seja carregado corretamente ou para que suas
funcionalidades funcionem do modo esperado.
As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um usuário
são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras previstas nesta Política de
Privacidade também lhes são aplicáveis.

11.1

COOKIES DO WEBSITE

Os cookies do website são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do usuário e
administrador exclusivamente pelo aplicativo ou website.
As informações coletadas por meio destes cookies são utilizadas para melhorar e personalizar
a experiência do usuário, sendo que alguns cookies podem, por exemplo, ser utilizados para
lembrar as preferências e escolhas do usuário, bem como para o oferecimento de conteúdo
personalizado.
Estes dados de navegação poderão, ainda, ser compartilhados com eventuais parceiros do
Grupo McLarty Maia, buscando o aprimoramento dos produtos e serviços ofertados ao
usuário.

11.2

COOKIES DE REDES SOCIAIS

O website utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do navegador.
Assim, ao fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser armazenados no navegador do
usuário.
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Cada rede social possui sua própria Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais,
sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm responsáveis pelos dados coletados e
pelas práticas de privacidade adotadas.
O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus dados pessoais
são tratados.

11.3

GESTÃO DE COOKIES E CONFIGURAÇÕES DO NAVEGADOR

O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo website, bastando que desative esta
opção no seu próprio navegador ou aparelho ou personalizar através do “Aviso de Cookies” do
website.
Informamos que o domínio mclartymaia.com.br possui uma solução que permite o usuário
personalizar os cookies através do Aviso de Cookies. Para os domínios relacionados às marcas
comercializadas, você também pode gerenciar as configurações de cookies nas configurações
de seu navegador a qualquer hora.
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas ferramentas e
funcionalidades do website, comprometendo seu correto e esperado funcionamento. Outra
consequência possível é remoção das preferências do usuário que eventualmente tiverem sido
salvas, prejudicando sua experiência.
Por fim, você detém o poder de desligar os seus cookies. No entanto, isso poderá alterar a
forma como interage com o nosso website.

11.4

WEBSITES DE TERCEIROS

Também poderemos utilizar publicidade/anúncios de terceiros no nosso website. Alguns
destes anúncios poderão utilizar tecnologias como os cookies entre outras, quando publicam
no nosso website, o que fará com que esses publicitários/anunciantes também recebam a sua
informação pessoal, como o endereço IP, etc.
Os websites de terceiros acessíveis a partir de nosso site estão sob a responsabilidade de
terceiros. Nossas Concessionárias não serão responsáveis pelos pedidos e/ou fornecimento de
dados pessoais em websites de terceiros.
Recomendamos que consulte as respectivas Políticas de Privacidade de tais websites para se
informar adequadamente a respeito do uso de seus dados pessoais por outros websites ou
outras ferramentas.

12. COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Nós levamos a sério nosso dever de proteger os dados que você confia às nossas
Concessionárias.
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O Grupo McLarty Maia se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão de tais 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.
O website utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que garante que os dados pessoais se
transmitam de forma segura e confidencial, de maneira que a transmissão dos dados entre o
servidor e o usuário, e em retroalimentação, ocorra de maneira totalmente cifrada ou
encriptada.
No entanto, o Grupo McLarty Maia 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 terceiros. O Grupo McLarty Maia 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 acessos não autorizados a dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
Por fim, o Grupo McLarty Maia se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com
confidencialidade, dentro dos limites legais.

13. ACEITE DE TRATAMENTO
Ao clicar em “Eu aceito” em nosso Site da Internet em que for realizada a inscrição de
recrutamento, ou preencher nossos formulários ou assinar uma via da presente Política, você
faz as seguintes declarações:
I.

Eu li e compreendi como meus Dados serão tratados, de acordo com os termos desta
Política de Privacidade.

14. ALTERAÇÕES
Esta Política é revisada periodicamente em datas planejadas (anualmente), ou em caso de
exigências legais que enderecem mudanças nas Políticas de Segurança da Informação e
Privacidade do Grupo McLarty Maia.
A versão mais atual desta Política estará sempre disponível em nosso website
(www.mclartymaia.com.br), com a data da última alteração indicada no tópico 17 (Histórico
de Revisões). O Grupo McLarty Maia se reserva o direito de modificar, a qualquer momento o
website, as presentes normas, especialmente para adaptá-las às evoluções dos serviços da
Empresa, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou
modificação daquelas já existentes.
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15. RESPONSABILIDADES PELO PROCESSAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS
15.1. RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DOS DADOS (DATA
CONTROLLER)
O controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do usuário, é a pessoa física
ou jurídica, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em
conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.
O Grupo McLarty Maia é responsável pelo processamento e proteção de dados e poderá ser
contatado para esclarecer dúvidas sobre o tratamento de dados pessoais pelo e-mail
privacidade@mclartymaia.com.br.

15.2. RESPONSABILIDADE PELA PROTEÇÃO DOS DADOS (DATA PROTECTION
OFFICER)
O encarregado de proteção de dados (Data Protection Officer) é o profissional encarregado de
informar, aconselhar e controlar o responsável pelo tratamento dos dados, bem como os
trabalhadores que tratem os dados, a respeito das obrigações do website nos termos do RGDP,
da Lei de Proteção de Dados Pessoais e de outras disposições de proteção de dados presentes
na legislação nacional e internacional, em cooperação com a autoridade de controle
competente.
O Grupo McLarty Maia é responsável pelo processamento e proteção de dados e poderá ser
contatado para esclarecer dúvidas sobre o tratamento de dados pessoais pelo e-mail
privacidade@mclartymaia.com.br.

16. DIREITO APLICÁVEL E FORO
Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado
integralmente o Direito brasileiro.
Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede
do Grupo McLarty Maia.
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17. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão

Data

Motivo

Responsável

V 0.0

29/06/2021

Versão Inicial

V 1.0

19/07/2021

Versão aprovada

Comitê LGPD

V 1.1

07/02/2022

Inclusão Formulário Direitos Titular e
Cookies

Comitê LGPD

Leadcomm

18. VALIDAÇÃO

APROVADO
POR:

Área

Responsável

Diretoria

Cícera Gomes Vital Silva

Assinatura

Data
07/02/2022
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19. ANEXO A
DOMINIO

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27701:2019

LGPD

Políticas de Segurança de Informação

A.5.1

6.2.1.1

Art. 38

Política de Segurança de Recursos
Humanos

A.7

6.4

Art. 47

Gestão de Riscos de Tecnologia

6.1.2, 6.13, 8.2

5.4.1.2

Art. 50

Gestão de Riscos de Fornecedores

A.15

6.12

Art. 46

Gestão de Acessos

A.9

6.6

Art. 46

Gestão de Mudanças

A.12.1.2

6.9.1.2

Art. 46

Segregação de Funções

A.10.1.3, A.12.1.4

6.9.1.4

Art. 46

Proteção de Dispositivos Finais

A.12.2

6.9.2

Art. 46

Gestão de Segurança de Redes

A.13.1

6.10.1

Art. 46

Gestão de Segurança de Redes Sem Fio

A.13.1.1

6.10.1

Art. 46

Criptografia

A.10

6.7

Art. 46

Gestão de Dispositivos Móveis

A.6.2.1

6.3.2.1

Art. 6

Acesso Remoto

A.6.2.2

6.3.2.2

Art. 6

Backup e Restauração

A.12.3

6.9.3

Art. 46

Gestão de Logs

A.12.4

6.9.4

Art. 46

Descarte Seguro

A.8.3.2

6.5.3.2

Art. 5

Segurança Física

A.11

6.8

Art. 46

Gestão de Ativos

A.8

6.5

Art. 46

Desenvolvimento Seguro

A.14

6.11

Art. 49

Gestão de Vulnerabilidades

A.12.6

6.9.6

Art. 46

Gestão de Atualizações

A.12.5.1

6.9.5.1

Art. 46

Gestão de Incidentes

A.16

6.13

Art. 46, Art. 48

Continuidade de Negócios

A.17

6.14

Art. 50

Conformidade

A.18

6.15

Art. 12
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