LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
Nessa sessão do site do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (SINDICONTAS/PR), filiados e quaisquer interessados
podem encontrar informações claras sobre a aplicação da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na entidade.

Política de cookies do SINDICONTAS/PR
Em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o SINDICONTAS/PR
publica a Política de Cookies, em que informa quais cookies são utilizados e
as finalidades de cada tratamento. Podemos alterar esta política a qualquer
momento, divulgando a versão atualizada em nosso site e informando aos
interessados.
Os cookies são ferramentas que coletam informações sobre a utilização dos
usuários durante sua visita em sites da internet. Esses arquivos ficam
armazenados em seu computador e podem ser recuperados pelo site
durante a navegação. No geral, o SINDICONTAS/PR não utiliza cookies na
área pública do site.
Na área interna (restrita) de filiados utiliza-se apenas um cookie de sessão,
que indica que o usuário filiado está logado e acessando a área. Esse cookie
não armazena dados sensíveis (do usuário) e pode ser eliminado a qualquer
momento, basta o usuário clicar em "Sair", efetuando assim o logout e
encerrando sua sessão na área.
Em algumas vezes, a coleta de cookies ocorre com o uso de programas
instalados no site. O site do SINDICONTAS/PR utiliza alguns plugins que
coletam cookies em suas atividades. São eles:





Google Analytics: armazena cookies com ID único gerado pela Google.
Widget para exibir vídeo do Youtube no site: armazena cookies com ID
único gerado pelo Google.
Widget de botão para compartilhar conteúdo no Facebook: ao clicar no
botão e ser redirecionado para o site do Facebook, o programa armazena
cookies com ID único gerado pelo Facebook.





Widget de botão para compartilhar conteúdo no Twitter: ao clicar no
botão e ser redirecionado para o site do Twitter, o programa armazena
cookies com ID único gerado pelo Twitter.
Widget de botão para compartilhar conteúdo no WhatsApp: ao clicar no
botão e ser redirecionado para o site do WhatsApp.
O SINDICONTAS/PR não tem domínio sobre os cookies relacionados a esses
plugins. Esses dados são coletados e armazenados pelas próprias empresas
fornecedoras destas aplicações (Google, Youtube, Facebook e Twitter).
Esses cookies não são essenciais para a utilização do site do
SINDICONTAS/PR. Caso você queira eliminá-los, basta seguir as instruções
do seu navegador.
Para melhorar o relacionamento com os filiados, o SINDICONTAS/PR
desenvolveu um canal de comunicação por e-mail, feito por meio de uma
plataforma de e-mail marketing.
Em cada e-mail enviado, constam automaticamente “web beacons”,
identificadores exclusivos que permitem reconhecer quando o destinatário
abriu um e-mail ou clicou em determinado link. Essa tecnologia registra o
endereço de e-mail, endereço de IP, data e hora de cada contato associado
a cada abertura e clique.
Esses dados são compartilhados automaticamente com a plataforma de email marketing, que cria relatórios sobre o desempenho de uma campanha
de e-mail, indicando quais ações os contatos da lista de e-mail realizaram.
Também buscando melhorar o relacionamento com os filiados, o
SINDICONTAS/PR tem áreas no site para cadastro no mailing de e-mails, de
lista de transmissão do WhatsApp e contato com a entidade. São coletados
voluntariamente dados como nome, e-mail e telefone do filiado.

Política de privacidade do SINDICONTAS/PR
Em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o SINDICONTAS/PR
divulga esta Política de Privacidade, em que informa quais dados pessoais
são coletados, utilizados, compartilhados e armazenados, bem como as

finalidades de cada tratamento e sua legitimação legal. Podemos alterar
esta política a qualquer momento, divulgando a versão atualizada em nosso
site e informando aos interessados.
Compartilhamos informações referentes a dados pessoais com parceiros de
atividades. Veja abaixo a relação dos parceiros e os dados compartilhados.








Agência de Comunicação: os dados utilizados para publicidade são
compartilhados com a empresa responsável pelo fornecimento de
assessoria de comunicação para o SINDICONTAS/PR.
Serviço de e-mail marketing: para podermos estabelecer o relacionamento
por e-mail, utilizamos uma plataforma de e-mail marketing. Com essa
empresa, compartilhamos dados como nome e e-mail. Através desse
serviço, coletamos alguns cookies também, conforme explicado em nossa
Política de Cookies.
Armazenamento em nuvem: é realizado o compartilhamento de dados
com a empresa que fornece serviço de armazenamento em nuvem, apenas
para fins de backup.
Hospedagem do site: o site do SINDICONTAS/PR contém alguns dados
pessoais e, por isso, há compartilhamento de dados com a empresa que
fornece a hospedagem do site.

