
 

 

       
 
 
 
 
 

POLÍTICA  

LGPD  

LEI GERAL DE  

PROTEÇÃO DE DADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHALLENGE TI - Política LGPD (2022) 

Introdução 

Sua privacidade é importante para CHALLENGE  TI” e acreditamos que seja importante você 
saber quais dados pessoais a CHALLENGE TI coleta, o motivo da coleta, como usamos esses 
dados e quais são os direitos que você, como titular dos dados pessoais, possui como tal.. 

Gerenciar, administrar e cumprir as obrigações nos termos e regulamentos com os 
clientes 
Para as hipóteses em que a CHALLENGE  TI tiver em uma relação contratual com você (que 
não seja um vínculo empregatício), seu empregador, sua empresa ou para as hipóteses em 
que a CHALLENGE  TI estiver tomando medidas para celebrar essa relação contratual, a 
CHALLENGE  TI precisará tratar suas informações pessoais, geralmente limitadas ao nome, 
detalhes de contato comercial e cargo, para cumprir as obrigações decorrentes do mesmo 
contrato, bem como fornecer a você, ou a seu empregador, ou à empresa que você tiver 
solicitado os serviços, ou fazer uso dos serviços que você ou seu empregador ou empresa 
estão nos oferecendo. Também trataremos esses dados pessoais para tarefas acessórias 
relacionadas às nossas atividades comerciais diárias, como contabilidade, auditoria, 
relatórios (aos órgãos reguladores e autoridades) e para cumprir as normas aplicáveis. 

Como e por quanto tempo seus dados serão armazenados? 
Seus dados pessoais coletados pela CHALLENGE TI serão utilizados e armazenados durante o 
tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas na 
presente Política de Privacidade sejam atingidas, considerando os direitos dos titulares dos 
dados e dos controladores. 

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre você e 
a CHALLENGE TI perdurar.  

Findado o período de armazenamento dos dados pessoais, estes serão excluídos de nossas 
bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas no artigo 16 
Lei Geral de Proteção de Dados, a saber: 

1.  cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
2.  estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais; 
3.  transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados dispostos nesta Lei; ou 
4.  uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados os dados. 

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o cumprimento de 
determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício do direito de defesa 
em processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito da exclusão dos demais 
dados.  

O armazenamento de dados coletados pela CHALLENGE TI reflete o nosso compromisso 
com a segurança e privacidade dos seus dados.  
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Empregamos medidas e soluções técnicas de proteção aptas a garantir a confidencialidade, 
integridade e inviolabilidade dos seus dados.  

Além disso, também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com 
controle de acesso às informações armazenadas. 

 
Por quanto tempo mantemos seus dados? 

Se você for um cliente ativo, manteremos seus dados pessoais enquanto durar nossa 
relação contratual e/ou comercial.  
Podemos, então, armazenar seus dados pessoais em um banco de dados intermediário por 
cinco (5) anos após o término de nossa relação contratual e/ou comercial. 

Se você for um cliente em potencial sem relação contratual e/ou comercial, não 
manteremos seus dados por mais de três (3) anos após sua última consulta. 

Se você for um candidato, saiba que, se você não for contratado, excluiremos as 
informações que você compartilhou conosco no mais tardar dois (2) anos após seu 
compartilhamento. 

Por fim, as informações de registro coletadas para fins de segurança, manutenção e 
melhoria, mencionadas acima, não serão mantidas por mais de um (1) ano após sua coleta. 
 
 O que fazemos para manter seus dados seguros? 

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas 
e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade. 

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais 
coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações 
gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados. 

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes: 

• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais 
• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de 

confidencialidade 

• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo. 

 
 Com quem seus dados podem ser compartilhados? 

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a CHALLENGE TI não compartilhará seus 
dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado.  

Além disso, também existem outras hipóteses em que seus dados poderão ser 
compartilhados, que são: 

1. Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades 
judiciais, administrativas ou governamentais competentes. 

2. Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma 
automática 

3. Proteção dos direitos da (nome empresarial simplificado) em qualquer tipo de 
conflito, inclusive os de teor judicial. 
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A CHALLENGE  TI somente usará os dados pessoais para os fins para os quais foram 
coletados, a menos que consideremos razoavelmente necessário usá-los para outro fim 
compatível com a finalidade original e a lei aplicável.  

Se a CHALLENGE  TI precisar usar seus dados pessoais para um propósito não relacionado, 
você receberá uma notificação em que a CHALLENGE  TI informará a base legal que nos 
autoriza fazê-lo. 

Como a CHALLENGE TI manterá suas informações seguras? 

A CHALLENGE TI colocou em prática medidas técnicas, organizacionais e de segurança 
adequadas para evitar que seus dados pessoais sejam acidentalmente perdidos, usados ou 
acessados de forma não autorizada, alterados ou divulgados.  

A CHALLENGE TI colocará em prática procedimentos para lidar com qualquer suspeita de 
violação de segurança de dados e notificaremos você e qualquer regulador aplicável sobre 
alguma suspeita de violação onde a CHALLENGE  TI é legalmente obrigada a fazê-lo. 

Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para você ou 
qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei 
Geral de Proteção de Dados. 

 

Como entrar em contato com a CHALLENGE TI 

Se você tiver alguma preocupação com a privacidade, tiver uma reclamação ou uma 
pergunta sobre esta declaração de privacidade, direcione-a ao encarregado pelo 
Tratamento de Dados pessoais (CDO), Ana D’Andrea, no endereço ana.dandrea@challenge-
ti.com ou entre em contato através do formulário em https://www.challenge-
ti.com/contato 

 
 


