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DISPOSIÇÕES GERAIS
Introdução

A Tractebel Engineering Ltda., CNPJ nº 33.633.561/0001-87, cuja sede está localizada na Rua Paraíba, 1122, 11º,
14º ao 18º andar, Edifício das Américas, Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais (doravante “Tractebel”), se
compromete a garantir a proteção dos dados pessoais que lhe são confiados e a respeitar os direitos das pessoas
cujos dados pessoais são tratados para os fins estabelecidos nesta Declaração de Privacidade.
Os dados pessoais são, portanto, tratados e protegidos com o máximo cuidado e em estrita conformidade com os
requisitos impostos pela legislação sobre proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*.

(*) Lei nº 13.709 de 2018, em vigor desde 18 de setembro de 2020, responsável pela criação do regime legal de
proteção de dados pessoais no Brasil.
1.2

Escopo

Para prosseguir com sucesso em suas atividades de consultoria e engenharia em usinas hidrelétricas, energia
nuclear, gás, indústria e infraestrutura, a Tractebel precisa tratar dados pessoais de indivíduos. Isso pode incluir
empregados, clientes, fornecedores, subcontratadas, consultores, candidatos a uma vaga de trabalho entre outras
pessoas com as quais a organização tem um relacionamento ou pode precisar entrar em contato*.
Esta Declaração de Privacidade se aplica a todos os dados pessoais enviados à Tractebel por meio do site, por email ou qualquer outro meio.
Ela descreve quais dados pessoais coletamos, por que o fazemos, por quanto tempo os mantemos e os direitos
que você pode exercer sobre seus dados pessoais, bem como os princípios que a Tractebel aplica, na qualidade
de Controlador, a todos os dados pessoais que são coletados e tratados em qualquer formato, seja eletronicamente
ou em papel.
Por meio de nossos produtos e serviços, você também pode usar serviços de terceiros, como bate-papo, sites de
terceiros, fóruns, Facebook, Twitter, grupos de notícias ou aplicativos. A Tractebel não tem controle sobre as
informações que você publica nessas mídias ou sobre como elas são tratadas ‘ e não é responsável por elas. Por
isso, nestes casos, aconselhamos você a ler atentamente as políticas de privacidade desses terceiros.

(*) Os empregados da Tractebel podem consultar a Declaração de Privacidade para Empregados na página de
Privacidade da intranet da Tractebel
1.3

Definições

Para os fins desta Declaração de Privacidade, se aplicam as seguintes definições:
a) LGPD refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18);
b) Dados pessoais são qualquer informação relacionada a pessoa natural que a identifique ou que, usada
em combinação com outras informações tratadas, permitam sua identificação, como: nome, número de
identificação, dados de localização, identificador on-line ou um ou mais fatores específicos à identidade
física, psicológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa;
c) Tratamento é definido como qualquer operação ou conjunto de operações que são executadas sobre
dados pessoais ou conjuntos de dados pessoais, seja por meios automatizados ou não, como coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados de pessoas naturais;
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d) Titular é pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
e) Empregado funcionário, contratado ou prestador de serviço da Tractebel;
f)

Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que determina o(s) objetivo(s)
e os meios do tratamento de dados pessoais;

g) Finalidade é o que a Tractebel objetiva a partir do tratamento de dados pessoais;
h) Necessidade é a razão pela qual se justifica o tratamento de dados pessoais pela Tractebel para que
seja atingida a finalidade pretendida. O tratamento de dados pessoais, contudo, deve se limitar ao mínimo
necessário para que se alcance o propósito almejado, ou seja, deve ser pertinente, proporcional e não
excessivo;
i)

Consentimento é autorização livre, informada e inequívoca pela qual o usuário concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade previamente definida. Após a concessão de
consentimento, este pode ser revogado a qualquer tempo, mas sem a invalidação de tratamentos
realizados em momento anterior.

2

TRATAMENTO

2.1

Dados pessoais que a Tractebel coleta

Se possível, tentaremos coletar os dados pessoais diretamente do Titular. No entanto, pode ser necessário coletar
dados pessoais através de terceiros no contexto de relacionamentos futuros (por exemplo, de clientes ou
candidatos). Nesse sentido, tratamos:
I. Informações que você nos fornece
•

formulário de contato preenchido por você por meio do site da Tractebel, contendo: nome, e-mail,
empresa, cargo, telefone e mensagem;

•

candidaturas a vagas de emprego, recebidos diretamente por correio, carta, pelo site da Tractebel ou por
meio de empresa de recrutamento, contendo: formulários de inscrição, currículo, notas de entrevista e
informações de recrutamento relacionadas;

•

conteúdo de sua correspondência conosco, via e-mail, telefone ou cartas;

•

informações relacionadas ao uso de nossos produtos ou serviços;

•

detalhes de contato de clientes passados, presentes e futuros;

•

detalhes de contato de clientes, fornecedores, parceiros ou consultores passados, presentes e futuros.

II. Informações que podemos coletar automaticamente caso você visite nosso site
•

informações técnicas, incluindo endereço IP, informações de login, tipo e versão do navegador;

•

cookies e outras tecnologias (consulte nossa Política de cookies para obter mais informações).

Saiba que as informações coletadas em nosso site podem ser armazenadas e tratadas em estatísticas anônimas
ou arquivos de log para uso interno, como análise de tráfego e perfil.
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2.2

Bases legais e propósitos do Tratamento

A LGPD lista um número limitado de bases legais nas quais um Controlador pode confiar para tratar dados
pessoais:
•

o consentimento do Titular em questão;

•

o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

•

a execução, pela administração pública, de políticas públicas;

•

para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos
dados pessoais;

•

a execução de um contrato entre o Titular dos dados e o responsável pelo tratamento;

•

o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

•

a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;

•

a tutela da saúde;

•

a existência de interesse legítimo do controlador ou de terceiros, ressalvados os casos em que
prevalecem os direitos e liberdades fundamentais do titular;

•

a proteção do crédito.

A base legal utilizada pela Tractebel para tratamento de seus dados pessoais varia de acordo com os próprios
dados pessoais e com a finalidade específica da coleta.
Em geral
Podemos ter que tratar dados pessoais para cumprir os requisitos legais ou regulamentares aplicáveis. Também
podemos ter que tratar dados pessoais com base em nossos interesses legítimos, para:
•

identificá-lo e dar-lhe acesso aos nossos edifícios ou estacionamento, caso você visite nossas instalações;

•

organizar reuniões e videoconferências, caso você participe de tais reuniões;

•

manter a infraestrutura de TI segura, filtrando o tráfego da Internet, caso você se conecte à nossa rede;

•

verificar se são respeitadas as regras de ética e embargo da Tractebel;

•

cumprir com nossas políticas e com os padrões relevantes do setor;

•

para litígios ou defesa de reivindicações.

Se você tiver dado seu consentimento explícito para esse fim, utilizaremos seus dados de contato para enviar a
nossa Newsletter. Também podemos usar os dados pessoais de outras maneiras, nesses casos, forneceremos um
aviso específico no momento da coleta apontando a finalidade do tratamento.
Dados pessoais de clientes e possíveis clientes (funcionários e representantes)
Podemos usar os dados pessoais:
•

para a execução do(s) contrato(s) entre sua empresa e a Tractebel (entrega e faturamento de nossos
produtos e serviços);

•

para tomar medidas a seu pedido, em nosso legítimo interesse, antes de celebrar um contrato com sua
empresa;
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•

para a execução e análise de pesquisas de mercado e estratégias de marketing;

•

para informá-lo sobre nossos produtos e serviços que estão alinhados com nosso relacionamento já
existente e para algum marketing específico;

•

evitar riscos de fraude e corrupção (ao registrar os presentes recebidos e oferecidos a clientes e possíveis
clientes).

Podemos, ainda, tratar seus dados como parte de nossas ofertas comerciais para potenciais clientes.
Dados de investidores e acionistas
Usamos seus dados pessoais para gerenciar nosso relacionamento e nossas obrigações para com você com base
na execução do contrato. Mantemos detalhes de contato para comunicações externas e para responder às suas
perguntas.
Dados dos candidatos a emprego
Seus dados pessoais são armazenados para os procedimentos de recrutamento e seleção. Mais especificamente,
seus dados pessoais são tratados com o objetivo de avaliar seu perfil e habilidades para se adequar a um trabalho
e oferecer-lhe ofertas de trabalho específicas com base no legítimo interesse. Findo o processo seletivo, tais dados
serão descartados, a não ser que você consinta que continuemos armazenando esses dados para futuras
oportunidades.
Dados de consultores
Tratamos seus dados pessoais com base na execução de contrato para iniciar, gerenciar ou encerrar seu emprego
de consultor na Tractebel.
Por outro lado, podemos tratar seus dados pessoais:
•

como parte de nossas ofertas comerciais para (potenciais) clientes;

•

para fornecer acesso às nossas instalações;

•

para controlar a equipe que trabalha no local;

•

para fornecer treinamento;

•

para gerenciar serviços telefônicos;

•

para reduzir riscos de fraude e corrupção (ao registrar os presentes recebidos e oferecidos aos
consultores).

Em qualquer caso, a Tractebel trata apenas dados pessoais de maneira compatível com os fins para os quais os
dados pessoais foram coletados (sempre autorizados por lei).
2.3

Precisão e atualização de dados

A Tractebel toma todas as medidas apropriadas para garantir que os dados pessoais coletados sejam precisos,
atualizados e confiáveis para os fins pretendidos. Observe que você também é parcialmente responsável pela
precisão de seus dados pessoais. Caso haja qualquer mudança relativa a suas informações, por favor, nos notifique
o mais rápido possível para que possamos realizar as atualizações necessárias.
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2.4

Período de retenção

Seus dados pessoais são mantidos em nossos sistemas de informação apenas pelo tempo necessário para os fins
para os quais foram coletados. Eles serão excluídos por nós quando não forem mais necessários e após o
cumprimento da finalidade.
Reteremos e usaremos seus dados pessoais pelo tempo que for razoavelmente necessário para executar nossos
contratos, avaliar propostas, cumprir nossas obrigações legais (como obrigações contábeis e fiscais), resolver
disputas ou fazer cumprir nossos acordos. Portanto, seus dados pessoais serão mantidos durante o período de
duração do nosso relacionamento contratual e até 10 anos depois.
Os formulários de inscrição (CVs), notas de entrevista e referências de candidatos internos e externos sem êxito
são mantidos por um período de quatro semanas após a última entrevista (ou um ano, se o candidato fornecer
seu consentimento a esse respeito).
Em todos os casos, os dados pessoais podem ser mantidos por um longo período de tempo quando houver uma
razão legal ou regulamentar para fazê-lo ou por um período mais curto, caso o indivíduo se oponha ao tratamento
de seus dados pessoais e não haja mais um propósito legítimo de retenção.
3

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

Além de situações excepcionais e muito limitadas, a Tractebel armazena todos os dados pessoais em servidores
localizados na União Europeia. Em casos muito específicos, a Tractebel poderá transferir seus dados pessoais para
outros países, fora da Área Econômica Europeia. Nesse caso, a Tractebel tomará medidas apropriadas ou
adequadas para garantir que seus dados pessoais sejam tratados exclusivamente de acordo com esta Declaração
de Privacidade e com as leis aplicáveis e assegurará que serão implementados níveis de proteção adequados para
proteger seus dados pessoais.
Esses acordos podem incluir Regras Corporativas Vinculantes para transferências dentro do Grupo ENGIE, as
cláusulas contratuais padrão, mecanismos de certificação aprovados ou outras medidas para fornecer um nível
adequado de proteção de dados nos termos da LGPD. Se você desejar obter uma cópia das salvaguardas que a
Tractebel possui, nos procure através das informações de contato disponibilizadas neste documento.
4

DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A Tractebel não compartilha seus dados pessoais com terceiros, a menos que:
•

com nossos sucessores legais e outras empresas aliadas do grupo ENGIE e Tractebel, para os mesmos
fins especificados nesta Declaração de Privacidade;

•

com subcontratadas e terceiros, com a finalidade de executar um contrato que mantemos com eles ou
com você;

•

com prestadores de serviços terceirizados que prestam serviços em nosso nome para nos ajudar em
nossas atividades comerciais. Estes prestadores de serviços estão limitados a tratar seus dados pessoais
de acordo com as instruções para executar suas tarefas;

•

seja permitido ou exigido pela lei ou requisitos regulamentares aplicáveis;

•

com autoridades policiais ou outros funcionários do governo;

•

com outros terceiros, desde que com o seu consentimento ou havendo outra base legal para tal.
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SEUS DIREITOS

Como titular dos dados, tem direitos relativos ao tratamento de seus dados pessoais. No entanto, saiba que para
sua própria proteção e a fim de evitar possíveis vazamentos, a Tractebel poderá tomar medidas razoáveis para
verificar sua identidade antes de prosseguir com sua solicitação.
São seus direitos como titular de dados pessoais:
I.

Confirmação da existência de tratamento

A Tractebel compromete-se com a transparência no tratamento de seus dados pessoais, razão pela qual
você, como Titular de Dados, tem direito a requerer a qualquer tempo uma confirmação sobre se a
Tractebel trata ou não dados pessoais seus. Você pode entrar em contato para confirmar a existência de
tratamento de dados pessoais. Os requerimentos serão respondidos:

II.

•

em formato simplificado, imediatamente;

•

em até 15 dias, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a
inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento;

•

por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim ou impresso.

Acesso aos dados

Você tem o direito de solicitar acesso e receber detalhes sobre os dados pessoais que a Tractebel detém
sobre você obtendo uma cópia deles. Os requerimentos serão respondidos:

III.

•

em formato simplificado, imediatamente;

•

em até 15 dias, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a
inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento;

•

por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim ou impresso.

Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a LGPD

Se você considerar que a Tractebel mantém dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a LGPD, você tem o direito de solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação
destes dados. Tal solicitação só será negada pela Tractebel nos casos em que o pedido não puder ser
atendido, ou seja, nos casos em que for obrigatório ou permitido seu armazenamento, conforme hipóteses
elencadas no art. 7º, 11º da LGPD e demais dispositivos aplicáveis.
IV.

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional, observados os
segredos comercial e industrial

Este direito se aplica apenas aos dados pessoais que você forneceu à Tractebel. A Tractebel fornecerá
seus dados pessoais em um formato estruturado, comumente utilizado e legível por máquina para poder
transmiti-los para outro controlador ou transmiti-los diretamente pela Tractebel, se tecnicamente viável.
Ressalta-se que a portabilidade dos dados pessoais não inclui dados já anonimizados pela Tractebel.
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Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular

Você tem direito de exigir a eliminação dos seus dados pessoais quando a base legal para tratamento for
o consentimento.
VI.

Informação das entidades públicas e privadas com as quais a Tractebel realizou uso
compartilhado de dados

Exceto nas situações vedadas por lei, os empregados têm o direito de requerer o acesso aos dados
pessoais que forem encaminhados às entidades públicas e privadas.
VII.

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa
A Tractebel se dispõe a atender e auxiliar, de forma transparente, quaisquer dúvidas que possam existir
envolvendo o tratamento de dados pessoais dos Titulares. Neste direito se inclui a prestação de informação
sobre os possíveis impactos negativos caso o empregado revogue seu consentimento para o tratamento
dos dados pessoais nos casos em que o consentimento for a base legal adotada para tratamento.

VIII.

Revogação do consentimento
Saiba que se a base legal adotada para tratamento for o consentimento, você tem o direito de revogar o
consentimento dado a qualquer momento por meio de pedido formal à Tractebel. No entanto, a revogação
não afetará nenhuma operação de tratamento realizada anteriormente.

IX.

Direito de peticionar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Você pode exercer seus direitos enviando uma solicitação por e-mail para juridico@tractebel.engie.com ou por
correio para:
TRACTEBEL Engineering Ltda.
a/c Jurídico
Rua Paraíba, 1122, 11º, 14º ao 18º andar, Edifício das Américas, Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais
A Tractebel fornecerá a você informações sobre as medidas tomadas para responder à sua solicitação sem demora
injustificada e, em qualquer caso, responderá dentro de 15 dias, conforme previsão da LGPD.
6

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A Tractebel tomará as precauções razoáveis para proteger os dados pessoais coletados e tratados contra o risco
de perda, uso indevido, acesso não autorizado, divulgação, alteração e destruição. As medidas de segurança
adotadas são revisadas periodicamente, de modo a garantir a contínua defesa de sua privacidade e dos seus
dados pessoais.
Além disso, o acesso aos dados pessoais tratados pela empresa é limitado aos nossos empregados, agentes,
contratados e outros terceiros com base na necessidade de conhecimento.
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ALTERAÇÕES À DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE

A Tractebel poderá alterar esta Declaração de Privacidade periodicamente a fim de atender novas obrigações
legais ou regulamentares ou em resposta ao surgimento de novas operações de Tratamento de Dados. Essas
alterações serão publicadas no site da Tractebel e entrarão em vigor a partir do momento em que forem
comunicadas ou, se necessário, quando tivermos obtido seu consentimento. Aconselhamos que você acesse
nossos portais com frequência para conferir alterações, mas, saiba que se houverem atualizações você será
informado por meio de e-mail em que constará a data de entrada em vigor e as alterações adotadas.
Esta declaração de privacidade foi revista pela última vez em 31 de outubro de 2020.

