POLÍTICA DE
CADASTRAIS

PRIVACIDADE

-

ATUALIZAÇÃO

DOS

DADOS

Sejam dados sensíveis, privados ou protegidos por lei, a sua privacidade
é essencial. É política do Sindicato dos Bancários de BH e Região
respeitar a sua privacidade em relação a qualquer dado pessoal que
possamos coletar em nosso site.
A manutenção dos dados atualizados cumpre importante papel na
garantia do aprimoramento da segurança e funcionalidade de todos os
serviços e benefícios oferecidos e, neste ambiente, é importante destacar
que a privacidade e a proteção se aplicam a todos os dados por nós
coletados, seja por meio do site, aplicativo, interfaces, portais, produtos
e/ou aplicações de Internet.
Ao atualizar os seus dados o usuário concorda em:
•
Não fornecer informações falsas ou desatualizadas para efetivar
seu cadastro para o uso de serviços;
•

Não inutilizar ou modificar qualquer área do Portal;

•
Não tentar violar os mecanismos de proteção ao conteúdo do Portal
e dos serviços que este oferece;
•

Não utilizar mecanismos automatizados de coleta de dados (robôs);

•

Não fazer uso indevido dos serviços disponibilizados.

Esclarece o Sindicato que em vista das disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados, além de ser um direito do usuário a atualização com
a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, os
elementos ora coletados tais como nome, matrícula, endereço, CPF e
dados de contato podem se referir a dados pessoais ou sensíveis,
privados e protegidos por lei e cumprem o importante papel na segurança
da informação e funcionalidade de todos os serviços e benefícios
oferecidos, pois é a forma da sua comunicação e participação na vida do
Sindicato.
Ao aceitar este termo, o usuário concede a permissão de sua atualização,
correção ou coleta, armazenamento e demais atos necessários para a
execução de serviços mantidos ou contratados. Permitindo, ainda, o seu

tratamento pelo Sindicato ou o por pessoas sob sua autorização expressa
para encaminhar notícias, e-mail, marketing, SMS e mensagens de
aplicativo, informações gerais sobre serviços e matérias de interesse da
categoria, correspondência direta, além de automação de gerenciamento
de cadastros, listas para efeitos de realização de assembleias presenciais
ou virtuais e eleições democráticas, pagamentos, cobranças e/ou para
cumprimento de obrigações legais e determinações governamentais pelos
órgãos competentes e demais permissões dos Artigos 7º e 9º da referida
Lei. Ciente que não mais havendo interesse em ser associado ou de
manter os dados com o Sindicato, devo comparecer pessoalmente e
apresentar o requerimento na sede do Sindicato.
Importante destacar que a utilização de determinados serviços e
conteúdos oferecidos por meio do Portal SEEB-BH podem estar
submetidos a condições de uso e privacidade próprios que, conforme o
caso, complementam esta política de uso e proteção de dados. Sendo,
portanto, responsabilidade do usuário tomar ciência das respectivas
condições de uso antes de utilizar tais conteúdos e serviços.
Por fim, o Sindicato reitera a sua política e destaca que possui
infraestrutura, sistemas e tecnologia para que você tenha acessos
integrados, eficientes e seguros em todos os serviços e base de dados,
sem olvidar de proporcionar e a sempre buscar a preservação dos direitos
e garantias das liberdades individuais e da personalidade.

