
PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS USADOS 

NO SISTEMA DE ALERTA DO GRUPO CONDAT   

Esta política de privacidade estabelece e informa sobre a forma como a CONDAT e suas subsidiárias usam 

e protegem as informações que você nos fornece, se houver, quando usa a plataforma de internet dedicada à 

ética, acessível a partir do seguinte URL: https://www.signal.condat.fr (doravante o «Site»). 

Observe que esta política de privacidade pode ser alterada ou complementada a qualquer momento pela 

CONDAT, sobretudo para cumprir qualquer desenvolvimento legislativo, regulamentar, jurisprudencial ou 

tecnológico. Nesse caso, a data da atualização será claramente identificada na parte superior desta política. 

Estas alterações são vinculativas para o Usuário assim que forem colocadas online. Por isto, é aconselhável 

que o Usuário consulte regularmente esta política de confidencialidade para tomar conhecimento de 

quaisquer alterações. 

No geral, você pode visitar o Site sem comunicar nenhuma das informações pessoais sobre você mesmo. Em 

qualquer caso, não é de forma alguma obrigado a transmitir esta informação à CONDAT. 

No entanto, em caso de recusa, você pode não estar habilitado para certas informações ou serviços que 

solicitou. A este respeito, a CONDAT pode, em certos casos, pedir que você indique seu sobrenome, primeiro 

nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone e empresa (doravante denominadas suas 

«Informações Pessoais»). Ao fornecer estas informações, você concorda expressamente com seu tratamento 

pela CONDAT, para as finalidades indicadas no ponto 2 acima e para as finalidades indicadas no final de 

cada formulário. 

De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) adotado pelo Parlamento Europeu 

em 14 de abril de 2016 e com a Lei de Proteção de Dados alterada de 6 de janeiro de 1978, a CONDAT 

informa: 

1. Identidade do responsável pelo tratamento 

Você pode entrar em contato com a pessoa responsável pelo tratamento, que é a empresa CONDAT, para a 

sede, 104 avenue Frédéric Mistral - 38670 CHASSE /RHONE – França, ao cuidado do EPD ou por e-mail 

para: rgpd@condat.fr 

2. Finalidades do tratamento 

As informações coletadas se destinam a cumprir as obrigações do Grupo ou de suas seguintes subsidiárias:  

• Estabelecer um sistema de denúncia de irregularidades de acordo com a lei Sapin II (obrigação 

francesa a nível do Grupo). 

• Estabelecer um sistema de alerta devido aos regulamentos locais ou efeitos de limite. 
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As informações são coletadas e tratadas com o objetivo de avaliar a admissibilidade do relatório de denúncia, 

verificar os fatos e tomar as medidas adequadas, se necessário. 

3. Destinatários 

Os dados são tratados apenas por pessoas autorizadas. Estas são as pessoas responsáveis a nível do Grupo 

pela Conformidade, RSE e Recursos Humanos. Se necessário, podem ser assistidos por profissionais sujeitos 

ao sigilo profissional ou acordos de confidencialidade. 

Estas informações não são passadas a terceiros, exceto: 

• se o denunciante der seu consentimento,  

• Se o alerta for bem fundamentado, a informação pode então ser transmitida às autoridades judiciais 

responsável pela pessoa em questão. 

4. Natureza das informações coletadas 

O Site permite que os alertas sejam enviados de forma anônima ou se identificando. 

Quando uma pessoa envia um alerta indicando sua identidade, as informações detalhadas abaixo podem ser 

coletadas e conservadas. 

Ao elaborar um relatório de denúncia, o denunciante pode fornecer à Condat dados pessoais sobre ele mesmo 

e sobre a(s) pessoa(s) envolvida(s) no relatório de denúncia. 

Por último, ao processar um relatório de denúncia, a Condat também pode coletar dados sobre pessoas que 

possam disponibilizar as informações necessárias para o processamento do relatório (estas pessoas podem ou 

não ter sido identificadas pelo denunciante). 

Os tipos de dados pessoais que podem ser coletados e tratados incluem 

• A identidade, função e informações de contato do denunciante. 

• A identidade, função e informações de contato da(s) pessoa(s) envolvida(s) no relatório de alerta.  

• Bem como quaisquer outras informações fornecidas voluntariamente pelo denunciante ou resultantes 

do processamento do relatório do denunciante. 

Não indique dados confidenciais, a menos que essas informações sejam um elemento importante de seu 

relatório de alerta. 

5. Duração de armazenamento 

Os dados coletados são conservados por um período limitado, dependendo da finalidade do tratamento. Os 

dados e informações fornecidos:  

• São destruídos ou anonimizados imediatamente quando se referem a um alerta que não se enquadra 

no escopo definido pelo Grupo ou pela lei. 

• Os alertas que não resultarem em uma investigação adicional serão destruídos ou anonimizados no 

prazo de dois meses a partir da data de conclusão das verificações. 

• São conservados até ao final do procedimento ou ao período limite para apresentação de recursos 

em caso de processo disciplinar ou contencioso (quanto à pessoa visada ou ao autor de um relato 

abusivo). 

Os dados anonimizados podem ser conservados para efeitos de investigação e estatística. Neste caso, podem 

ser usados indefinidamente, sem o avisar. 



6. Onde as informações pessoais são armazenadas 

Todas as informações disponibilizadas são armazenadas na França. 

7. Direitos relativos à informática e liberdades 

Em alguns países, em particular na União Europeia, você tem os seguintes direitos em relação a suas 

Informações Pessoais, que poderá exercer nos escrevendo para o endereço mencionado no ponto 1.  

7.1. Direito de acesso e comunicação dos dados 

Tem o direito de acessar suas Informações Pessoais. 

Todavia, devido à obrigação de segurança e confidencialidade no tratamento de dados pessoais incumbida à 

CONDAT, informamos que seu pedido será processado desde que entregue uma prova de sua identidade, em 

particular, fazendo uma digitalização de seu documento de identidade válido (no caso de um pedido 

eletrônico) ou uma fotocopia assinada de seu documento de identidade válido (no caso de um pedido por 

escrito). 

A CONDAT informa que você terá o direito, se necessário, de se opor a pedidos manifestamente abusivos 

(por serem numerosos, repetitivos ou sistemáticos). 

Para ajudar você em sua abordagem, em particular se quiser exercer seu direito de acesso através de um 

pedido por escrito para o endereço ou e-mail mencionados no ponto 1, encontrará uma carta modelo no 

Anexo 1. 

7.2. Direito de retificação 

Ao abrigo deste direito, a lei lhe dá o direito de solicitar a retificação, atualização, bloqueio ou eliminação de 

dados relativos a você que possam estar imprecisos, errados, incompletos ou obsoletos. 

Você tem o direito de solicitar a eliminação ou remoção de suas informações pessoais se não houver motivos 

para continuar a tratá-las. As circunstâncias em que você pode invocar o direito a ser esquecido incluem 

situações em que a informação já não é necessária para a finalidade para a qual foi originalmente coletada ou 

tratada e situações em que tenha retirado seu consentimento ao tratamento.  

Em determinadas circunstâncias limitadas, o direito a ser esquecido não se aplica. Se quiser saber mais, entre 

em contato conosco. 

7.3. Direito de oposição 

O exercício deste direito só é possível em uma das seguintes situações: 



1/ Quando o exercício deste direito se baseia em fundamentos legítimos; ou 

2/ Quando o exercício deste direito visa impedir que os dados coletados sejam usados para efeitos de 

prospecção comercial. 

Para ajudar você em sua abordagem, em particular se quiser exercer seu direito de oposição através de um 

pedido por escrito para o endereço ou e-mail mencionados no ponto 1, encontrará uma carta modelo no 

Anexo 2. 

 

7.4. Direito à limitação do tratamento 

 Você tem o direito de «bloquear» ou evitar o tratamento de suas informações pessoais. Se você nos pedir 

para «bloquear» suas informações pessoais, interrompemos seu tratamento. 

8. Tempos de resposta 

A CONDAT se compromete a responder a seu pedido de acesso, retificação ou oposição ou qualquer outro 

pedido adicional de informação dentro de um período de tempo razoável, que não pode ser superior a 1 mês 

a partir do recebimento de seu pedido. 

9. Reclamação à autoridade competente 

Se você considerar que a CONDAT não está cumprindo suas obrigações em relação a suas Informações 

Pessoais, pode enviar uma reclamação ou pedido à autoridade competente. Na França, a autoridade 

competente é a CNIL, para a qual você pode enviar um pedido eletrônico clicando no seguinte link: 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet. 

A lista de autoridades independentes em outros países da UE pode ser encontrada no seguinte link: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

 

  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


Annex 1: pedido de acesso aos dados 

 

Exmo(a). Sr.(a) 

Gostaria de saber se possui dados sobre mim em seus arquivos informatizados ou manuais. 

Em caso afirmativo, gostaria de receber uma cópia, em linguagem simples, de todos esses dados 
(incluindo aqueles que estão nas áreas «bloco de notas» e «comentários»), de acordo com o artigo 15 
do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). 

[data_receipt_modalities] 

origin_of_data] 

Agradeço o envio de sua reposta o mais rapidamente possível e, o mais tardar, no prazo de um mês 
após o recebimento de meu pedido (artigo 12.3 do RGPD). 

Se não responder no prazo estabelecido ou se sua resposta estiver incompleta, me reservo o direito 
de apresentar uma reclamação à «Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)». 

Atenciosamente, 
  



Anexo 2: pedido de eliminação de dados 

pessoais 

 

Exmo(a). Sr.(a) 

Atualmente há informações sobre mim publicadas em seu site, nas seguintes páginas: 

[urls] 

Por isto, em conformidade com os artigos 21.1 e 17.1.c do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), agradeço que elimine os seguintes dados pessoais a meu respeito: 

[info_to_remove] . 

Gostaria que esta informação fosse eliminada porque: 

[reason_for_deletion] 

Agradeço ainda que tome as medidas necessárias para garantir que essas páginas deixam de ser 
referenciadas pelos motores de busca (Artigo 17.2 do RGPD). 

Agradeço o envio de sua reposta o mais rapidamente possível e, o mais tardar, no prazo de um mês 
após o recebimento de meu pedido (artigo 12.3 do RGPD). 

Atenciosamente, 
 


