AVISO DE PRIVACIDADE DA DP WORLD SANTOS
Este Aviso de Privacidade se aplica a clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros comerciais e a
qualquer visitante da DP World Santos. Ele descreve quais dados pessoais coletamos e tratamos, o porquê e
como tratamos esses dados, com quem compartilhamos, dentre outras informações. Além disso, ele descreve
quais são seus direitos enquanto titular desses dados e como você pode nos contatar para esclarecer dúvidas
e saber mais sobre nossas práticas de privacidade e proteção de dados pessoais.
Este Aviso de Privacidade é fundamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18, a “LGPD”),
pela Política de Dados Pessoais e Política de Segurança da Informação da DP World Santos, dentre outras leis,
regulamentos e políticas aplicáveis às operações da empresa.
1.

A QUEM SE APLICA ESSE AVISO DE PRIVACIDADE

Este Aviso de Privacidade se aplica a:
✓
✓
✓
✓
✓

Clientes
Fornecedores
Prestadores de serviço (inclusive trabalhadores avulsos e autônomos)
Candidatos
Visitantes

Se você é um colaborador da DP World Santos, este Aviso de Privacidade não se aplica a você. Por favor,
consulte o Aviso de Privacidade aos Colaboradores da DP World Santos, disponível na Intranet da DP World
Santos.
2.

DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS

Para o exercício de nossas atividades, coletamos as seguintes categorias de dados pessoais:
✓

Dados cadastrais ou de contato: informações relacionadas ao nome, documentos de identificação
civil, endereço, telefone, e-mail, cadastro em órgão de classe, dados veiculares, dentre outras.

✓

Dados ocupacionais ou profissionais: informações relacionadas à empresa com a qual você está
vinculado, cargo ou função ocupada, histórico profissional, dentre outras.

✓

Dados de transação: informações relacionadas a negócios que você tenha feito com a DP World
Santos, serviços que você tenha contratado ou prestado, dentre outras.

✓

Dados financeiros: informações relacionadas a dados bancários, histórico de remuneração, dentre
outras.

✓

Dados de acesso: cookies de conexão necessários para viabilizar as funções básicas de nosso website,
tais como navegação e acesso à página.

✓

Dados pessoais sensíveis: por questões legais ou regulatórias ou para fins de segurança, a DP World
Santos poderá coletar e tratar certos dados pessoais sensíveis seus, como, por exemplo, dados
biométricos para acesso ao terminal portuário e dados de saúde que atestem a aptidão do prestador
de serviço ao desempenho das funções contratadas.

Em geral, coletamos seus dados pessoais diretamente de você. No entanto, na medida em que seus dados
pessoais forem obtidos de outra forma, o tratamento dos seus dados será feito em conformidade com esse
Aviso de Privacidade.
3.

COMO USAMOS SEUS DADOS PESSOAIS

Nós coletamos e tratamos seus dados pessoais apenas para finalidades específicas e legítimas, voltadas à
execução e desempenho de nossas atividades. Nesse sentido, em geral tratamos seus dados pessoais para:
✓

elaborar e executar propostas e contratos para prestação dos serviços portuários da DP World Santos;

✓

elaborar e executar propostas e contratos para fornecimento e prestação de serviços à DP World
Santos;

✓

cumprir nossas obrigações legais e regulatórias;

✓

liberar acesso às dependências e ao terminal portuário da DP World Santos;

✓

gerenciar e executar as operações do terminal (por exemplo, embarque, desembarque, transporte e
armazenamento de cargas, agendamento de visitas, realização de vistorias, emissão da documentação
correspondente etc.);

✓

promover eventos sociais e treinamentos profissionais; e

✓

preencher vagas de emprego na DP World Santos.

Em certos casos, poderemos tratar seus dados pessoais com base nos interesses legítimos da DP World Santos.
Esse interesse legítimo pode incluir, por exemplo, promoção de relacionamento comercial e institucional,
análise de satisfação, desenvolvimento de estratégias de negócio etc. Nós não trataremos seus dados pessoais
quando os seus direitos e liberdades fundamentais prevalecerem sobre nosso interesse.
Além disso, para outros fins não previstos acima, poderemos tratar os dados pessoais com seu
consentimento. Nesses casos, esse Aviso de Privacidade poderá ser complementado por termos e condições
específicas, apresentados a você antes de obtermos seu consentimento.
Destacamos ainda, que o nosso website faz uso apenas de cookies de conexão necessários, que ajudam a
tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a navegação e o acesso à página para proteger áreas
do website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies. Para efeitos deste Aviso de

Privacidade, não utilizamos tais cookies para qualquer finalidade secundária – apenas para permitir sua
navegação e uso do site.
Em relação aos dados pessoais sensíveis, o tratamento desses dados será feito estritamente para
cumprimento das obrigações legais e regulatórias da DP World Santos, ou para garantir sua segurança nos
processos e sistemas eletrônicos de identificação e autenticação da Companhia. Qualquer tratamento de dados
pessoais sensíveis além dessas hipóteses somente será realizado mediante seu consentimento expresso (ou
conforme autorizado pela LGPD).
Em regra, a DP World Santos mantém relacionamento com o público adulto. Entretanto, mantemos diversos
programas sociais junto à comunidade, sendo que alguns são voltados para crianças e adolescentes. Para casos
específicos em que utilizamos dados pessoais de crianças (até 12 anos), sua coleta e tratamento somente
ocorrerá mediante o consentimento específico e destacado de um dos pais ou responsável legal, conforme
previsto em nossa Política de Dados Pessoais.
4.

COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS

Seus dados pessoais poderão ser compartilhados com:
✓

Outras entidades do grupo econômico da DP World Santos: Alguns dos sistemas que utilizamos
são hospedados e habilitados por outras empresas do nosso grupo econômico, e seus dados pessoais
poderão ser armazenados e processados nesses sistemas. Além disso, poderemos compartilhar esses
dados com essas empresas na medida em que seja necessário relatar alguma situação relacionada a
você, como relatórios de ocorrências, de pagamentos em atraso e de litígios potenciais ou existentes.

✓

Prestadores de serviços: Como parte da operação de negócios da DP World Santos, utilizamos os
serviços de alguns prestadores terceirizados (por exemplo, provedores de serviços em nuvem,
escritórios de contabilidade e advocacia etc.). Conforme necessário, compartilharemos seus dados com
esses terceiros apenas para desempenhar as finalidades descritas nesse Aviso de Privacidade. O
tratamento por estes terceiros será realizado de acordo com as instruções fornecidas pela DP World
Santos.

✓

Compartilhamento exigido por lei ou regulamento: Também poderemos realizar o
compartilhamento dos seus dados pessoais com entidades da Administração Pública, agências
reguladoras, órgãos de investigação e outros terceiros para o estrito cumprimento de dever legal ou
regulatório.

Em qualquer caso, asseguraremos que seus dados pessoais serão tratados, no mínimo, com os mesmos padrões
de proteção de dados e segurança da informação e proteção praticados pela DP World Santos.
Em relação à transferência internacional de seus dados pessoais, quando necessária (por exemplo, com
outras entidades de seu grupo econômico ou prestadores de serviço que armazenam e processam os dados
fora do Brasil), nós asseguraremos que a transferência será realizada apenas (a) para países com grau
adequado de proteção de dados pessoais; ou (b) quando tivermos salvaguarda para proteger seus dados

pessoais (por exemplo, cláusulas-padrão contratuais ou normas corporativas globais que regulem o tratamento
adequado dos dados).
5.

POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS

Em geral, mantemos seus dados enquanto tivermos uma relação contratual com você, para cumprir obrigações
legais e regulatórias ou para exercício regular dos nossos direitos em procedimento judicial, administrativo ou
arbitral.
Somente armazenaremos e trataremos seus dados pessoais enquanto possuirmos pelo menos uma finalidade
e uma base legal para tanto. Ao término do tratamento de seus dados pessoais, e não existindo razão para
retê-los, eliminaremos seus dados pessoais de forma segura e permanente.
6.

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS

Mantemos registro das operações de tratamento que realizamos, de modo a ter controle e visibilidade
sobre as atividades que envolvem seus dados pessoais.
Também adotamos medidas técnicas e administrativas de segurança para prevenir vazamentos, acesso
e compartilhamento não autorizados, perda, destruição, alteração ou tratamento ilícito desses dados.
Além disso, implementamos e mantemos um Programa de Governança em Privacidade para assegurar
que seus dados estão protegidos, que conta com uma Política de Dados Pessoais, Política de Segurança de
Informação, Plano de Resposta a Incidentes, treinamentos periódicos, dentre outras políticas e práticas voltados
à proteção dos seus dados pessoais.
7.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS

Na qualidade de titular, a LGPD assegura a você diversos direitos perante a DP World Santos. A qualquer
momento, você poderá solicitar:
✓

a confirmação de existência ou acesso aos seus dados pessoais;

✓

a correção ou atualização de seus dados pessoais;

✓

a eliminação, bloqueio ou anonimização dos seus dados pessoais;

✓

informações sobre o uso compartilhado relacionadas a todos os terceiros (públicos e privados)
com os quais a DP World Santos compartilhou seus Dados Pessoais;

✓

a portabilidade dos seus dados pessoais para outro prestador de serviço, conforme aplicável;

✓

a revogação do consentimento dado à DP World Santos e a eliminação dos dados pessoais
correspondentes, conforme aplicável.

✓

a oposição contra qualquer tratamento não baseado em consentimento.

Para atender as solicitações, nós poderemos solicitar informações adicionais a você, apenas para verificar sua
identidade antes de apresentar detalhes sobre o tratamento de seus dados pessoais.
Informaremos a você quando não for tecnicamente possível bloquear ou anonimizar os dados pessoais, e nesses
casos, você poderá optar pela eliminação desses dados. Além disso, você entende que a eliminação, bloqueio,
anonimização ou oposição poderão não ser aplicáveis em hipóteses nas quais a DP World Santos possua
obrigações legais, regulatórias e contratuais ou retenha esses dados para fins de exercício regular de seus
direitos.
Os dados de contato para solicitação dos direitos acima estão logo abaixo.
8.

COMO NOS CONTATAR

Em caso de dúvidas sobre este Aviso de Privacidade ou quaisquer solicitações referentes a seus dados pessoais,
por favor entre em contato através dos canais abaixo:
privacidade@dpworld.com
Encarregado da DP World Santos:
Elder Coppi
encarregado@dpworld.com
Endereço:
Estrada Particular da CODESP s/nº
Ilha Barnabé – Santos/SP – Brasil
CEP 11095-710.
* * *
Este Aviso de Privacidade é a Versão 00, datada de 17/07/2020.

