Declaração de Proteção de Dados da ABS-SP
Esta Declaração de Proteção de Dados foi redigida e aprovada pela empresa Associação
Brasileira de Sommeliers – Seção-SP, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, 1327 – conj 21
– inscrita no CNPJ 61.373.775/0001-05 (doravante simplesmente a “ABS-SP”).
1. Introdução
Esta Declaração de Proteção de Dados detalha as medidas que a ABS-SP toma para proteger sua
privacidade quando você visitar este website ou fornecer informações para a ABS-SP de
qualquer forma, como através de e-mails ou formulários preenchidos por solicitação ou não da
ABS-SP (doravante as “Informações”).
A data desta Declaração está indicada no final da página, podendo ser atualizada a qualquer
momento. Nossa sugestão é que você leia a Declaração periodicamente para ficar ciente das
medidas mais recentes de privacidade tomadas pela ABS-SP.
Esta Declaração de Proteção de Dados se aplica a todos os terceiros, clientes, fornecedores e
potenciais candidatos a cargos em aberto publicados no website da ABS-SP, bem como a todos
os serviços que a ABS-SP oferece a seus parceiros, clientes e visitantes do website.
2. Informações
As Informações podem ser divididas entre:
2.1 Dados que você fornece para a ABS-SP, como, por exemplo, informações pessoais
como seu nome, endereço de e-mail, número telefônico, informações de cobrança e
bancárias, condição empregatícia, impressão digital, etc., passadas através de um
processo de preenchimento de formulário, currículo enviado ou incluído no banco de
dados dos Recursos Humanos da ABS-SP ou de outra forma.
Se você estiver concorrendo a uma vaga publicada em nosso website, ao enviar um
currículo ou de outra forma, tais dados poderão incluir seu formulário de solicitação e
referências, contato e detalhes de contato de emergência, bem como informações
relativas ao seu histórico profissional, treinamentos que realizou e sua escolaridade.
Em casos envolvendo ‘Dados confidenciais’, um subconjunto da categoria de dados que
você fornece, a ABS-SP considera como dados confidenciais, por exemplo, dados
confidenciais de clientes, número telefônico residencial do indivíduo, conta bancária,
declaração de imposto de renda, número do seguro social, notas de entrevista,
currículo, impressão digital, etc. Se o seu relacionamento conosco incluir fornecer para
a ABS-SP Dados Confidenciais, nós protegeremos suas informações. Não distribuiremos
Dados Confidenciais para fora da ABS-SP se você assim solicitar, e daremos a você a
oportunidade de optar por não compartilhar essas informações, quando for o caso,
conforme aqui mencionado.
e
2.2 Dados que obtemos a partir de seu uso de nosso website e/ou serviços, tais como
informações que coletamos através de cookies quando você usa nossos serviços e/ou

website, e quando você visita um website que contenha nossa publicidade e/ou
conteúdo. Veja no link a seguir mais informações sobre cookies e dados processados
pela ABS-SP.
A maioria das informações encontradas no website da ABS-SP está disponível sem detalhes
pessoais sendo fornecidos. Quando você visita o nosso website, nós retemos os seguintes
detalhes:
 Informações do dispositivo: A ABS-SP pode coletar informações específicas do

dispositivo, como o seu modelo de hardware e versão de seu sistema operacional,
identificadores exclusivos do dispositivo e informações de rede móvel, inclusive o
número telefônico.
 Endereço do Protocolo de Internet (IP): Todos os dispositivos conectados à Internet

são designados com um número individual conhecido como endereço de “Protocolo
de Internet (IP)”. O endereço de Protocolo de Internet também pode ser usado para
identificar o local a partir do qual um dispositivo está conectado à Internet.
 Todos os detalhes relativos às páginas da Web que você visita em nosso site.
 Informações de eventos do dispositivo, como problemas que ocorreram,

configuração do hardware, atividades do sistema, tipo de navegador e idioma
adotado, data e hora de sua solicitação e referência de URL (Uniform Resource
Locator).
 Todos os detalhes que você fornecer voluntariamente (por exemplo, número

telefônico, informações de pesquisas e/ou registro do site).
Essas informações são usadas, quando necessário:








Para responder às suas consultas.
Para mantê-lo atualizado com os serviços que prestamos, através de informativos,
contatos para informar detalhes de produtos ou serviços que achamos que possam
ser de seu interesse, ou de outra forma. Você poderá contatar a ABS-SP e optar por
não ter seus dados armazenados, caso deixe de ter interesse em receber essas
informações.
Para fornecer, manter, proteger e aperfeiçoar as informações, para desenvolver
novas informações, para fins administrativos como processamento de folha de
pagamento e para proteger a ABS-SP e seus usuários contra fraude e/ou para
reportar crimes potenciais.
Para oferecer a você conteúdo personalizado e sugestões em nossa página.
Para fornecer a terceiros.
Quando você for solicitado a fornecer informações pessoais, esses dados serão
tratados segundo a legislação relativa ao processamento de dados pessoais. Isso
significa que dados pessoais somente serão coletados e processados para o
propósito de fornecer informações. A ABS-SP compromete-se a tomar as melhores
medidas de segurança possíveis para evitar o mau uso por terceiros de detalhes
pessoais divulgados a nós por visitantes de nosso website.
Nosso website também apresenta links a outros websites sobre os quais a ABS-SP

não tem controle, e portanto, em tais casos, a ABS-SP não é capaz de oferecer
nenhuma garantia com relação à Declaração de Proteção de Dados desses websites,
não podendo aceitar responsabilidade em tal caso. Aconselhamos a você consultar
as Declarações de Proteção de Dados específicas desses websites, antes de visitálos.
A ABS-SP poderá usar seu endereço de e-mail, quando fornecido, para informá-lo sobre nossos
serviços, bem como informá-lo de futuras melhorias e mudanças. Poderemos usar informações
coletadas através de cookies e de outras tecnologias, como pixel tags (tecnologia colocada em
um website ou e-mail para rastrear atividade, frequentemente usada em conjunto com cookies),
para aperfeiçoar a experiência do usuário, a qualidade de nossos serviços e do próprio website.
Para atender à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a ABS-SP pedirá o
seu consentimento antes de usar informações para um propósito diverso daquele estabelecido
neste documento. A ABS-SP está sediada em diferentes locais ao redor do mundo, de modo que
poderá processar suas informações em um servidor localizado em outro país diferente do seu.
Vários níveis de segurança
Foram implementadas medidas de segurança técnicas e organizacionais para prevenir a perda,
uso ilegal ou alteração das informações recebidas pela ABS-SP.
As informações processadas serão precisas, atualizadas, legais, justas e transparentes aos dados
em questão, conforme disposto na lei, caso em que a ABS-SP comunicará ao proprietário das
informações sobre o que será feito com tais dados e por qual motivo. A esse respeito, dados
pessoais serão mantidos somente pelo tempo necessário e somente serão usados para o
propósito original pretendido.
Os dados serão processados de modo seguro para garantir que não haja acesso não autorizado
ou divulgação além do necessário para alcançar o propósito pretendido. Por essa razão, a ABSSP utiliza vários níveis de segurança que dependem dos diferentes serviços que são oferecidos.
O nível de segurança depende da exigência ou não de registros mais rigorosos. Para os serviços
oferecidos no nível mais baixo, que não exigem registro, somente uma quantidade limitada de
dados é gerada pelo uso de cookies e login.
Alguns serviços são oferecidos em nível mais elevado de segurança. Isso significa que os usuários
desses serviços são solicitados a fazer um registro ao divulgarem certos detalhes para a ABS-SP,
que tomará as medidas necessárias com relação a esses dados para garantir proteção de sua
privacidade.
3. Exigências legais: propósito, proporcionalidade, direito de acessar e corrigir, consentimento,
violação e direito de ser esquecido e de portabilidade de dados
O propósito de processar dados consiste em ter uma boa visão geral do mercado nos países
onde a ABS-SP atua, uma análise detalhada de nosso tráfego no website e como é usado pelos
usuários da Internet, e para ter as mais completas informações de clientes, fornecedores e
terceiros da ABS-SP. A ABS-SP não venderá dados pessoais de forma alguma, inclusive por listas

de endereços. Todos os dados serão utilizados somente para uso interno. No contexto da
proporcionalidade, a ABS-SP defende que os dados coletados são suficientes, relevantes e não
excessivos, em vista do propósito do processamento informado acima.
A ABS-SP armazenará seus dados por período não superior àquele legalmente permitido, e em
qualquer caso por período não superior ao necessário para alcançar os objetivos de
processamento supracitados. Toda pessoa natural que for capaz de provar sua identidade terá
o direito, em linha com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mediante
solicitação, de alterar seus dados e de obter, do controlador dos dados, uma confirmação acerca
de seus dados pessoais e se eles estão sendo ou não processados, onde e para qual propósito,
e, em caso de marketing direto, opor-se a isso, sem qualquer custo. A solicitação para
consentimento e para retirar consentimento deverá ser feita de forma específica, clara e
objetiva.
Em caso de ocorrência de violação de dados com risco potencial aos direitos e liberdades dos
indivíduos, uma notificação da violação deverá ser emitida pelo processador dos dados (ABS-SP
ou qualquer parte identificável) em prazo de 72 horas do primeiro conhecimento da violação. A
consequente notificação para os clientes, controladores e/ou outras pessoas relevantes será
feita imediatamente após o primeiro conhecimento de tal violação dos dados.
4. Endereço de contato e como nos contatar com relação à nossa Declaração de Proteção de
Dados
O processamento de dados pela ABS-SP está sujeito à Legislação Brasileira, em especial à Lei nº
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Para todas as perguntas ou comentários sobre a Declaração de Proteção de Dados, você poderá
contatar o departamento responsável pelo processamento, nos seguintes endereços:
Por e-mail: andrea@abs-sp.com.br
Por correio: Rua Gomes de Carvalho, 1327 – conj. 21 – 044547-005 – São Paulo – SP
A/C Andrea dos Santos Mazaro – Data Protection Officer.
Além disso, você tem o direito de registrar uma queixa se acreditar que não atendemos os
requisitos da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com relação aos seus
dados pessoais.

Esta Declaração de Proteção de Dados é datada de 01 de junho de 2022.

