POLITICA DE PRIVACIDADE
1. A Lei nº 13.709/18 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS), visa promover a proteção
dos dados pessoais de todas as pessoas naturais. A Lei é imposta tanto a pessoas
físicas como pessoas jurídicas, de direito publico ou privado, desde que realize o
tratamento de dados pessoais com o objetivo de ofertar ou fornecer bens ou serviços
de quaisquer natureza. Ainda, a LGPD não é aplicável apenas as empresas situadas no
Brasil, mas também, à todas aquelas que oferecem serviços aos consumidores
brasileiros ou coletam e tratam dados de pessoas localizadas no País.
2. Em atendimento a LGPD, a EZA CONTABILIDADE apresenta a sua Política de
Privacidade, a qual regula o tratamento de dados pessoais fornecidos através do
website https://www.ezacontabilidade.com.br/, por qualquer cliente ou visitante.
3. O website é de propriedade da EZA CONTABILIDADE, empresa estabelecida na Rua
Pinheiro Machado, nº 534, Bairro Centro, cidade e município de São Sebastião do
Caí/RS – CEP 95760-000, inscrita no CNPJ sob nº 92.123.827/0001-00, a qual na
condição de controlador desses dados é a responsável por utilizar, tratar e recolher os
mesmos.
4. O site é destinado a clientes e visitantes que busquem informações e noticias
relacionadas às áreas de contabilidade, fiscal, pessoal e planejamento tributário.

5. Ao acessar nosso site o cliente ou visitante possuía a opção de aceitar ou não o uso de
cookies, sem que esta opção prejudique seu acesso ao site.
6.

Os cookies são utilizados para facilitar e melhorar a sua experiência em nosso site. Por
meio dos cookies, o site reúne informações sobre as atividades do navegador,
incluindo endereço IP e a página acessada, as ações efetuadas no site, as páginas
acessadas, as datas e horários de cada ação e de acesso ao site, as informações sobre
o dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, navegador, dentre outros
aplicativos instalados.

7. Os dados dos clientes e visitantes que forem coletados em nosso site, serão acessados
restritamente por funcionários autorizados da EZA Contabilidade, bem como pelas
empresas parceiras, unicamente visando a divulgação e os interesses nas atividades
desenvolvidas pela empresa Eza Contabilidade.
8. Solicitaremos alguns dados em específico caso você cliente ou visitante desejar se
cadastrar em nosso site para receber as informações encontradas no mesmo e as
informações da nossa empresa.
9. Se cadastrando em nosso website, coletamos as seguintes informações: Nome e email.

10. Em nenhum momento ao se cadastrar em nosso website serão coletados dados
pessoais sensíveis.
11. Seus dados serão utilizados para que possamos lhe contatar, a fim de lhe enviar as
informações e noticiais constantes do nosso website; para informa-lo acerca de
eventuais atualizações em nosso website e na nossa politica de privacidade; Realizar
todas as diligências necessárias na eventualidade de ter algum tipo de
relação pré-contratual ou contratual; contata-lo e responder eventuais
questões ou duvidas que possa ter; consultar a sua opinião e realizar
pesquisas; Encaminhar os seus dados para o departamento de Recursos
Humanos, para processar a sua candidatura de emprego submetida através
do Website.

12. Seus dados serão armazenados e utilizados com segurança pelo período em que o
website perdurar, ou, até quando você desejar.
13. a EZA CONTABILIDADE se responsabiliza por manter e tomar todas das medidas de
segurança NECESSARIAS a proteger os dados pessoais de seus CLIENTES e VISITANTES,
seja de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado.
14. Contamos com protocolos rígidos e de qualidade a fim de manter seus dados
protegidos. Possuímos antivírus de alta qualidade, servidor próprio para
armazenamento de dados, backups diários, protocolos para recebimentos e
armamentos diferenciados dentro de cada setor com gerenciamento restrito apenas a
usuários autorizados.
15. Jamais lhe solicitaremos dados desnecessários ao cumprimento e finalidade dos
objetivos constantes deste instrumento.
16. Na hipótese de ocorrência de incidente de segurança que possa causar risco ou dano
relevante ao Titular dos dados, a EZA CONTABILIDADE comunicara o fato ao Titular e à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.
17. O TITULAR poderá solicitar a qualquer tempo acesso aos seus dados pessoais, correção
de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
18. O TITULAR poderá solicitar, a qualquer tempo, que sejam eliminados os dados
pessoais. O Titular fica ciente de que poderá ser inviável a Agente de Tratamento
manter o cadastro do titular no website a partir da eliminação dos dados, visto a
imprescindibilidade para a execução dos serviços.
19. Todas as condições, termos e obrigações mencionados neste instrumento serão
regidos em conformidade com a legislação brasileira.
20. Todas as comunicações necessárias entre o Agente de Tratamento e o Titular serão
feitas por meios eletrônicos, incluindo a assinatura de documentos, quando for o caso.

21. Você pode solicitar a exclusão
lgpd@ezacontabilidade.com.br.

de

seus

dados

através

do

e-mail

22. Nossa DPO Monica Ferraz de Almeida pode ser contatada sempre que desejar pelo email lgpd@ezacontabilidade.com.br, telefone 51 3631365 e/ou whatsapp 51 985954121.
23. Nos reservamos ao direito de modificar, a qualquer momento, as presentes normas,
sempre que alguma modificação em nosso site importe em necessidade de
readequação a Lei.
24. Sempre que houver atualizações em nossa politica de privacidade as mesmas serão
publicadas em nosso site, ficando sempre à disposição de todos os clientes e
visitantes.

EZA CONTABILIDADE

