
POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA PROTEÇÃO DE DADOS 

  

Através da nossa Política de Privacidade com a Proteção de Dados, a Okuma Latino-Americana, doravante 
designada como Okuma, ratifica o compromisso e respeito à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
sendo aplicável nas relações interpessoais com nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e 
colaboradores. 

 

1. PRINCÍPIOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

A Okuma trata os dados pessoais obtidos no relacionamento com empresas e pessoas físicas de forma 
transparente e não permite qualquer tratamento discriminatório ou contrário à Lei. 

ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E FINALIDADE 

Os dados pessoais tratados pela Okuma são adequados e necessários às suas finalidades comerciais e de 
prestação de serviços de assistência aos clientes e a processos de seleção e recrutamento. 

LIVRE ACESSO E QUALIDADE DOS DADOS 

Garantimos ao titular do dado pessoal a consulta sobre o tratamento realizado, sua forma e duração de 
armazenamento, respeitando sempre os princípios do livre acesso e da qualidade aliados às melhores práticas 
de segurança da informação. 

SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

Executamos as melhores práticas de gestão de dados pessoais e de segurança da informação, exigindo de 
nossos prestadores de serviço a adoção de níveis de excelência para garantir que os dados pessoais tratados 
observarão as regras desta Política. 

RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Sabemos que as atividades mais simples de nossa instituição envolvem a utilização de dados pessoais, seja para 
a identificação do público externo ou de associados, seja para atender às finalidades contratuais e previstas nesta 
Política.  

 

2. COMO, QUANDO E POR QUE SEUS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS 

Os dados pessoais a que se referem esta Política são aqueles relacionados à dados de contato de clientes, 
colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais. Ao fornecer seus dados de contato pessoais, você se 
declara ciente desta Política e de que os dados pessoais serão coletados, armazenados e posteriormente 
interpretados em um processo de análise crítica das ações de relacionamento da Okuma com seus clientes. 

Reforçamos que, preferencialmente, sejam fornecidos dados comerciais como telefone comercial e e-mail 
comercial ao invés de telefone pessoal e e-mail pessoal nos contatos com nossa equipe por e-mail, telefone ou 
qualquer outro meio de comunicação pessoal ou remota. 

O nosso site não coleta cookies nem dados de rastreamento e comportamento de quem acessa as nossas 
páginas na internet. Portanto não é necessário se preocupar ou configurar o seu navegador para rejeitar dados 
de rastreamento ou não. 

A Okuma utiliza seus dados pessoais e comerciais para as seguintes finalidades: 

• Facilitar a agilizar o contato comercial; 

• Preencher propostas e contratos comerciais; 

• Fazer a gestão das obrigações legais referente a funcionários, clientes, parceiros comerciais e 
fornecedores; 

• Proceder com processos de recrutamento e seleção de novos funcionários. 

 



3. CANAL DE ATENDIMENTO PARA SUAS DÚVIDAS, CORREÇÃO OU ELIMINAÇÃO DOS SEUS 
DADOS PESSOAIS DE NOSSA BASE 

Para fazer perguntas, comentários, reclamações, sugestões nesta nossa Política ou solicitar alteração, exclusão 
ou consulta dos seus dados pessoais armazenados pela Okuma, faça a solicitação para o seguinte endereço de 
e-mail: cristinaz@okuma.com.br 

Para evitar fraudes, todos os requerimentos relacionados a dados pessoais necessitam da confirmação da sua 
identidade, o que poderá ocorrer mediante o fornecimento das informações detalhadas nesta Política ou do 
fornecimento de documentos de identificação civil. 

Listamos, abaixo, os principais requerimentos relacionados ao tratamento de dados pessoais: 

- Confirmação e acesso: para você ter certeza se os seus dados pessoais foram ou continuam a ser tratados. 

Correção: para corrigir qualquer informação inexata, incompleta ou desatualizada. 

- Anonimização, bloqueio ou eliminação: garantimos a você, em todas as possibilidades permitidas pela Lei, o 
direito a solicitar que seus dados pessoais sejam anonimizados, bloqueados ou até mesmo eliminados. 

- Compartilhamento: para que você entenda claramente que seus dados pessoais são hospedados em servidores 
de empresas especializadas que adotam e respeitam as melhores práticas de segurança da informação. 

Geralmente, as suas requisições são respondidas muito rapidamente. Damos preferência para o atendimento em 
tempo real. Mas quando isso não for possível, garantimos que as informações simplificadas serão 
adequadamente prestadas em até 15 dias e que atendimentos complexos ocorrerão em até 60 dias. 

 

4. BASE LEGAL PARA TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Conforme o caso, os seus dados pessoais são tratados: mediante o seu consentimento, para o cumprimento de 
contrato, em sua fase pré-contratual, durante a execução e após o seu encerramento e para atender exigências 
legais e para o legítimo interesse da Okuma. 

 

5. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A Okuma constitui grupo econômico, que trabalha em parceria com diversas empresas e terceiros que se 
relacionam diretamente com a Okuma. Deste modo, poderá compartilhar as informações coletadas, nas 
seguintes hipóteses: 

• Com outras empresas do Grupo Okuma, constituídas ou atuantes em qualquer país, que se comprometem 
a utilizar essas informações para as mesmas finalidades definidas nesta Política; 

• Com empresas parceiras, no desenvolvimento de atividades comerciais de interesse do titular do dado; 

• Para proteção dos interesses da Okuma em qualquer tipo de conflito, incluindo ações judiciais; 
• Provedores de hospedagem na nuvem; 

• Provedores de backup; 
• Com órgãos públicos quando for necessário cumprir obrigação legal, para a execução de políticas 

públicas e cumprimento de contratos. 

 

6. RETENÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

As informações coletadas pela Okuma, serão automaticamente excluídas de seus arquivos físicos ou digitais 
quando deixarem de ser úteis para os fins para os quais foram coletadas, ou quando o usuário solicitar a 
eliminação de seus dados pessoais. 

Sem prejuízo, as informações poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 
transferência a terceiro – desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados – e uso exclusivo da 
Okuma, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizadas. 

 

 



7. SEGURANÇA DE SEUS DADOS PESSOAIS 

Nossa preocupação com a segurança dos seus dados pessoais é alta e relevante. Por isso, adotamos as 
tecnologias coerentes para evitar incidentes e exigimos de todos os nossos prestadores de serviço a adoção de 
práticas de excelência proteção de dados. 

 

8. DESCARTE DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Como medida do uso racional dos dados pessoais tratados pela Okuma, precisamos esclarecer que cada um 
deles tem um ciclo de vida próprio. Desta forma, são armazenadas as informações pelo período coerente e 
estabelecido pela legislação. Após o decurso desses prazos de forma razoável, a eliminação da nossa base de 
dados é feita de forma automatizada. 

Caso você tenha dúvidas sobre este assunto, não deixe de entrar em contato. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta Política de Privacidade de Dados Pessoais deve ser interpretada de acordo com todos os demais 
documentos que integram as Políticas da Okuma e de acordo com a boa-fé objetiva. 

Todos esses documentos são atualizados e revisados periodicamente, razão pela qual é fundamental que você 
nos consulte sempre que necessário. E para atender ao patamar de conformidade necessário, pedimos que caso 
você tenha conhecimento de qualquer conduta ilegal ou antiética, assim como vazamento de dados relacionado 
à Okuma, entre em contato imediatamente conosco através do e-mail informado no tópico 3. 

Esta política foi elaborada e divulgada com o objetivo de informá-lo que atuamos de forma ética e transparente, 
garantindo a você todas as informações exigidas pela Legislação que trata das exigências da LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais). 


