
 

AVISO DE PRIVACIDADE 
 

Identificação da empresa 

PBG S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 83.475.913/0002-72, 
com sede na Rodovia BR 101, Km 163, s/n, na cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, abaixo 
simplesmente denominada de “Nós”. 
 

Dados pessoais tratados e as finalidades do tratamento 

Não coletaremos quaisquer dados pessoais desnecessários seus e não trataremos seus dados 
de nenhuma outra forma, exceto conforme especificado neste aviso. 
 

Os dados pessoais que coletamos são: 

• Nome; 

• E-mail; 

• Telefone; 

• Matrícula. 
 
As informações acima relacionadas serão utilizadas para confirmar que você é colaborador da 
empresa, realizar contatos relacionados às ações sociais em que você estiver participando e 
possibilitar a sua participação nas ações sociais organizadas ou apoiadas por nós. 
 
Assim, ao preencher o formulário de inscrição, a base legal será o seu consentimento, sendo este 
entendido como uma manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca pela 
qual o titular dos dados concorda com o tratamento de seus dados pessoais, mediante 
declaração ou ato positivo inequívoco para as finalidades determinadas neste aviso. 
 
Informamos que você não é obrigado a nos fornecer seus dados pessoais. No entanto, como 
esses dados são necessários para estabelecer contato e possibilitar a sua participação no 
Programa de Voluntariados, não seremos capazes de efetivar o cadastramento sem eles. 
 

Forma e Duração do Tratamento 

O tratamento de seus dados pessoais ocorrerá através do preenchimento de formulário online 
disponível na página da empresa (área destinada ao setor de Sustentabilidade), os quais 
permanecerão armazenados no Google Drive Corporativo da Portobello e acessado 
exclusivamente pelo responsável pela gestão dos projetos. 
 
Os seus dados pessoais serão mantidos por nós enquanto você estiver participando do Programa 
de Voluntariado da Portobello. Lembramos que você pode a qualquer momento solicitar a sua 
exclusão do programa, ocasião em que efetuaremos o descarte de seus dados pessoais de 
acordo com as melhores práticas de segurança da informação, exceto se estivermos obrigados 
por decisão judicial ou legal a manter estas informações, hipótese em que lhe informaremos 
prontamente. 
 

Informações sobre o compartilhamento de informações e responsabilidades dos 
agentes 

Os dados pessoais inseridos no formulário de inscrição serão compartilhados com as empresas 
e parceiros envolvidos nos trabalhos voluntários organizados e/ou apoiados por nós, no intuito 
de possibilitar o desenvolvimento de ações sociais. Além disso, esses dados serão armazenados 



 
no Google Drive Corporativo da controladora e somente serão acessados pelo(a) gestor(a) da 
área de Sustentabilidade da Portobello.  
 

Direitos do titular 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) garante a você uma série de direitos sobre 
seus dados pessoais. Você pode nos solicitar o atendimento a qualquer um deles através da aba 
“Fale Conosco” existente em nosso site ou através do e-mail privacidade@portobello.com.br. 

 
De acordo com a LGPD, você tem direito de requerer: 

• Confirmar a existência de tratamento de dados pessoais; 

• Acessar os seus dados pessoais, caso exista tratamento; 

• Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; 

• Anonimizar (impossibilitar a sua identificação através do dado), bloquear ou eliminar 
dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; 

• Eliminar os dados pessoais tratados com o consentimento; 

• Obter informações sobre o compartilhamento de seus dados com terceiros; e/ou 

• Revogar o consentimento previamente concedido para tratamento de seus dados. 

 
Se recebermos uma solicitação sua para exercer qualquer um dos direitos acima, podemos pedir 
que você confirme sua identidade antes de atendermos a solicitação, com o objetivo de garantir 
que seus dados estão protegidos e são mantidos seguros. 
 

Como nos contatar 

Já informamos nos itens acima, mas não custa repetir: você pode nos contatar a qualquer 
momento, para: 

• solicitar informações 

• atendimento dos seus direitos 

• recomendar sugestões 
 
Basta enviar e-mail para privacidade@portobello.com.br. 
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