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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
SIEMACO SÃO PAULO 

 
 

Seja bem-vindo (a) a política de privacidade do SIEMACO SÃO PAULO, 
nesta política você compreenderá como seus dados pessoais serão tratados e para 
quais finalidades eles serão usados. Entendemos que é fundamental que nossos 
sócios saibam sobre a segurança do uso dos seus dados pessoais.  
 

Queremos reforçar com você nosso compromisso com a sua privacidade e 
proteção de dados, essa política tem o objetivo de ajudar você a entender como a 
entidade coleta, trata, armazena, compartilha e protege os dados pessoais dos 
trabalhadores da categoria, bem como do público em geral que acessam nossas 
redes digitais de comunicação.  

 
Antes de começarmos, vamos te contar um pouco mais sobre nós:  
 
Fundada em 31 de março de 1959 é uma entidade sindical sem fins 

lucrativos. Sua missão é estudar, coordenar, defender e representar legalmente a 
categoria profissional perante os poderes legislativo, executivo e judiciário; 
autoridades administrativas, entidades privadas e demais segmentos da sociedade. 

  
Utiliza-se da sigla "SIEMACO-SP" como abreviatura de seu nome completo: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE SÃO 
PAULO.  

 

O SIEMACO-SP preza pela liberdade, autonomia sindical e a solidariedade 
profissional. 

 

 
QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS E PORQUE NÓS 

PRECISAMOS DELES 
 

 Dados coletados na sindicalização: A coleta de dados a partir de 
cadastro para fins de sindicalização inclui informações pessoais como nome 
completo, RG e CPF, filiação, gênero, nome do pai e da mãe, data de 
nascimento, telefone celular/ WhatsApp, escolaridade, endereço residencial, 
endereço de e-mail, matrícula funcional, RG e CPF. Além disso inclui dados 
relativos à empresa em que trabalha como função, registro, setor, jornada, 
admissão, entre outros. A finalidade dessa coleta e realizar a associação 
conforme descrito no estatuto da entidade e comunicar a empresa. 
 

 A base legal para o tratamento desses dados, é execução de contrato 
entre associado e entidade, e obrigação legal, conforme o artigo 7º, caput, inciso 
II e IX da lei Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Para fim de atender as 
finalidades descritas na constituição federal em seu 8º, caput, incisos I, III e VI e 
os termos prescritos nos artigos 545/578/579 e 582 da CLT. 
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Caso você deseje estender os seus benefícios aos dependentes, coletamos 
o nome é a data de nascimento dele(a), quando você preenche declara ser o 
responsável legal e fornece o consentimento para o tratamento desses dados.  
 

Central de cursos: Quando você se matricula em um treinamento ou curso 
oferecido pelo SIEMACO-SP, podemos coletar dados com a finalidade de registrar 
sua frequência, emitir certificado, compartilhar com ministério da educação. Em 
alguns casos com empresas de transportes para fornecer gratuidade aos alunos. 
Nessas hipóteses a base legal, poderá ser o seu consentimento ou por obrigação 
legal.  

 
Central de vagas: Quando você se cadastra na central de vagas, coletamos 

informações cadastrais e de perfil profissional, nesse momento também solicitamos 
o seu consentimento para compartilhar esses dados com as empresas que estão 
realizando recrutamento, essas empresas também devem estar adequadas a 
LGPD, e devem respeitar a finalidade do consentimento fornecido.  

 
Cadastrais: Os dados cadastrais são os dados que identificam você, eles 

podem ser coletados quando você entra em contato conosco de forma presencial 
ou digital para utilizar algum serviço que oferecemos, podemos coletar dados para 
realizar o seu atendimento, e a lista de dados cadastrais pode variar de acordo com 
o serviço utilizado, em todas as hipóteses, iremos informar a finalidade, se serão 
compartilhados com terceiros e a base legal, caso necessário iremos coletar o seu 
consentimento para realizar o tratamento.  

 
Dentre os possíveis campos a serem preenchidos no momento do cadastro, 

temos, por exemplo e sem limitação: e-mail, data de nascimento, nome, CPF, 
telefone, número da carteirinha. Esses dados são coletados para identificar você e 
autenticá-lo (reforçar que é você mesmo) para uso dos nossos serviços.  
 

Dados coletados através de terceiros: Os empregadores são fornecedores 
de dados ao sindicato, para cumprimento de obrigação definida em lei (atos e 
prerrogativas sindicais) ou em instrumentos jurídicos como convenções coletivas de 
trabalho e acordos coletivos de trabalho, estes serão tratados como dados pessoais, 
respeitando as regras de sigilo e confidencialidade. Consideramos como justificativa 
a obrigação e regulatória.  

 
Contato Telefônico: Ao entrar em contato com o SIEMACO SP através do 

telefone, nós podemos gravar a ligação. Com a finalidade de garantir a prevenção 
à fraude e sua segurança.  

 
A qualquer momento você poderá solicitar uma cópia da gravação a um de 

nossos colaboradores. Podemos aplicar a transcrição de fala nas chamadas 
telefônicas. As transcrições são fornecidas por terceiros e registradas em nosso 
próprio sistema analítico.  

 

Dados coletados no site ou app: Nosso site coleta e utiliza alguns dados 
pessoais de usuários, de acordo com o disposto nesta seção. Coletamos 
informações sobre quais páginas você acessa, as informações sobre o dispositivo 
móvel pelo qual você acessa o nosso site ou App (tipo de dispositivo ou tipo de  

 

http://www.siemaco.com.br/


 
 

 

 

 
Política de Privacidade - Siemaco São Paulo 

 

www.siemaco.com.br  

 
 

navegador) e informações que você nos envia (como o endereço de e-mail 
usado para receber nossos materiais). 

 
Quando você acessa o nosso site ou App, podemos coletar e armazenar seu 

endereço IP; podemos usar essas informações para combater o spam e outros 
abusos; e/ou, para gerar informações agregadas e não-identificadoras sobre como 
as pessoas acessam o nosso portal. Podemos utilizar os seus dados de contato 
para fins de veiculação de informativos e campanhas voltadas ao interesse da 
categoria representada pelo SIEMACO SP.  

 
Dados Sensíveis: A princípio não coletamos dados sensíveis dos nossos 

usuários, mas eventualmente poderão ser coletados dados sensíveis e utilizados, 
mediante o fornecimento do seu consentimento expresso, ou para cumprimento de 
obrigação legal, os quais serão tratados para o fim exclusivo de representação da 
categoria profissional em todos os âmbitos. Nos casos, o tratamento e a 
transferência de dados serão realizados apenas com o seu consentimento 
específico e informado de forma física ou digital, exceto quando por obrigação legal.  

 
LINKS: Quando você clicar em links do nosso site, eles podem direcionar 

para fora do nosso site. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de 
outros sites e lhe incentivamos a ler as políticas de privacidade deles.  

 

 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 
Poderemos compartilhar informações com parceiros, que seguem nossos 

padrões de proteção de dados. Podemos divulgar suas informações pessoais se 
formos obrigados por lei.  

 
Também poderemos compartilhar os dados por você fornecidos com outras 

plataformas do SIEMACO SP, sempre respeitando as finalidades associadas ao seu 
compartilhamento.  

 
Além das situações aqui informadas, é possível que compartilhemos dados 

com terceiros para cumprir alguma determinação legal ou regulatória (inclusive as 
estabelecidas na CCT vigente), ou, ainda, para cumprir alguma ordem expedida por 
autoridade pública.  

 
Em qualquer caso, o compartilhamento de dados pessoais observará todas 

as, leis e regras aplicáveis, buscando sempre garantir a segurança dos dados de 
nossos usuários, observando os padrões técnicos empregados no mercado.  

 

 
 

CONSENTIMENTO 
 

Para realizar o tratamento de dados em alguns casos podemos solicitar o seu 
consentimento, conforme informado em alguns casos na última seção desta política. 
Nesses casos você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento, 
enviando uma solicitação para dpo@siemaco.com.br.  
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SEGURANÇA 

 
Empregamos medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados 

pessoais de acesso não autorizados é de situações de destruição, perda, extravio 
ou alteração desses dados.  

 
Ainda que adote tudo o que está ao seu alcance para evitar incidentes de 

segurança, é possível que ocorra algum problema motivado exclusivamente por um 
terceiro – como em caso de ataques de hackers ou crackers ou, ainda, em caso de 
culpa exclusiva do usuário, que ocorre, por exemplo, quando ele mesmo transfere 
seus dados a terceiro. Assim, embora sejamos, em geral, responsáveis pelos dados 
pessoais que tratamos, nos eximimos de responsabilidade caso ocorra uma 
situação excepcional como essas, sobre as quais não temos nenhum tipo de 
controle.  

 
De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que 

possa gerar risco ou dano relevante para qualquer de nossos usuários, 
comunicaremos os afetados e a' Autoridade Nacional de Proteção de Dados acerca 
do ocorrido, em conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados.  

 
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções e seguimos 

os padrões atualmente empregados no mercado por entidades semelhantes à nossa 
para nos certificar que elas não sejam perdidas, usurpadas, acessadas, divulgadas, 
alteradas ou destruídas. 

 

 
 

POLÍTICAS DE USO DE COOKIES 
 

Podemos utilizar uma tecnologia normalizada, designada por cookies, para 
recolher dados sobre a forma como utiliza o nosso website para lhe proporcionar 
uma melhor experiência, avaliando que áreas do nosso website têm maior interesse 
para si ou o reconhecermos da próxima vez que nos visitar. Não temos qualquer 
vontade ou intenção de infringir a sua privacidade enquanto visita o nosso website.  

 
 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto enviados para o seu computador 
ou dispositivo móvel (tablete ou celular) quando visita os nossos sites, eles nos 
permitem captar informações sobre os seus hábitos de navegação na internet a fim 
de que possamos personalizar a sua navegação, melhorando sua experiência em 
nossas plataformas. A maior parte dos navegadores permite-lhe apagar os cookies 
do disco rígido do seu computador, bloquear a aceitação de cookies ou receber um 
aviso antes do armazenamento de um cookie. Você pode optar por configurar o seu 
navegador para o notificar sempre que receber um cookie, o que lhe dá a opção de 
rejeitar ou aceitar o mesmo. 
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Os cookies podem também ser utilizados por empresas externas com fins 
publicitários, sempre que estas publicam anúncios no nosso website e estes cookies 
ajudam a controlar que anúncios são mostrados. Estas empresas com fins 
publicitários podem utilizar cookies para recolher dados não pessoalmente 
identificáveis sobre si. Os anunciantes utilizam estes dados para direcionar os 
anúncios e avaliar o seu impacto. 

 
Nossa política de uso de cookies atende às determinações previstas nas leis 

vigentes sobre o tema. Os cookies podem ser armazenados por prazo 
indeterminado ou até que o cache do navegador seja limpo ou alterado pelo usuário.  

 
Quando você acessa nosso site, solicitamos o seu consentimento para coleta 

de cookies, você pode consentir na coleta total ou parcial.  
 
O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que 

desative esta opção no seu próprio navegador. Mais informações sobre como fazer 
isso em alguns dos principais navegadores utilizados hoje podem ser acessadas a 
partir dos seguintes links:  

 
Internet Explorer:  
 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 
 

Safari: 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 
  
Google Chrome: BR&hlrm=pt  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-

BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop 
 
Mozilla Firefox:  
https://support.mozilla.com/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-

sites-usam 
 
Opera:  
https://support.opera.com/help/tutorials/security/privacy 
 
 
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de 

algumas ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e 
esperado funcionamento. Outra consequência possível é a remoção das 
preferências do usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua 
experiência. 
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RETENÇÃO E DESCARTE 
 

Olhamos sempre para a finalidade pretendida, para manter os seus dados 
somente pelo tempo necessário. Quando alcançamos a finalidade, o seu dado é 
descartado. Nos casos que temos alguma obrigação regulatória ou cumprimento de 
contrato, mantemos somente pelo prazo necessário, conforme determinam as 
legislações pertinentes.  

 
Da mesma forma, respeitamos sempre seus direitos supracitados e em caso 

de solicitação de exclusão, especialmente em caso de e-mails de comunicados, 
conteúdo etc., atenderemos prontamente seu pedido de “esquecimento”. 

 
 

 
 

DIREITOS DO TITULAR 
 

O SIEMACO SP assegura às pessoas físicas usuárias do site ou app, certos 
direitos aos seus dados pessoais, conferidos pela Lei 13.709/2018. Os direitos 
conferidos às pessoas físicas, sem prejuízos das limitações previstas na Lei de 
Proteção de Dados Pessoais, são:  

 

I - Confirmação da existência de tratamento;  

II - Acesso aos dados;  

III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei;  

V - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nos casos previstos em lei;  

VI - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador realizou uso compartilhado de dados;  

VII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre: as consequências da negativa;  

IX - Revogação do consentimento. 
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ATENDIMENTO AO TITULAR 

 
Você pode sempre ter acesso aos seus dados, solicitar informações, 

correções ou atualizações, bem como optar pela exclusão destes do nosso banco 
de dados ou ainda optar por não compartilhar seus dados pessoais com terceiros. 
Você pode entrar em contato conosco através do e-mail dpo@siemaco.com.br.  

 
Nesses casos, afim de proteger sua identidade algumas medidas de 

segurança poderão ser adotadas, tais como contato para confirmação e solicitação 
de informações que possam identificar o usuário, antes de conceder acesso aos 
seus dados pessoais.  

 
O seu pedido será atendido em um prazo de 15 dias uteis após a confirmação 

da sua identidade, contados da data do recebimento do requerimento.  

 
 
 
 
 

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA 
 

A Política de Privacidade do Siemaco São Paulo poderá ser atualizada a 

qualquer tempo, sempre que houver alteração nos processos para fornecimento dos 

serviços e benefícios. 
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