
 

 

 

 

Política de Privacidade 

Política de Privacidade da Polo Films Indústria e Comércio S/A 

 

Versão 1.1 – 14 de julho de 2021. 

 

A POLO FILMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o número 26.051.817/0001-82, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750 – Andar 

16 – Conjunto 161 – Bairro: Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP: 04.530-001 (“Polo Films”), atenta 

ao movimento de mercado voltado a proteção de dados e em alinhamento com as diretrizes da 

Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) e demais leis correlatas, institui sua 

Política de Privacidade demonstrando inequívoco compromisso com a segurança e a privacidade 

dos dados coletados junto a clientes, usuários de seus serviços e colaboradores (“Titular”), seja 

no ambiente offline ou online.  

 

Para efeitos desta Política, a Polo Films competem as decisões relativas ao tratamento de dados, 

assumindo a condição de “Controladora”. Em atendimento à legislação pertinente, é designado 

o “Encarregado” que administra o canal de comunicação com o Titular. Assim, as solicitações 

relacionadas ao tratamento de dados sob responsabilidade da Polo Films poderão ser 

encaminhadas para o e-mail lgpd@polofilms.com.br. 

  

Ao utilizar nossas Aplicações de Internet ou ao assinar o Termo de Consentimento, você 

manifesta de maneira livre, informada, inequívoca, expressa e integral a sua concordância com 

esta Política, sendo recomendada sua leitura.  

 

1. DEFINIÇÕES  

 

Para fins desta política de privacidade e seguindo os preceitos da legislação correlata, tem-se as 

seguintes definições: 

 

Dado Pessoal - Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou indiretamente, 

identificada ou identificável. 
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Dado Pessoal Sensível - Categoria especial de dados pessoais referentes à origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos 

relativos à pessoa natural. 

 

Dado Anonimizado – Dado relativo à titular sem possibilidade de ser identificado, direta ou 

indiretamente, alcançado a partir de um processo de anonimização, com a utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento.     

 

Tratamento - Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

Titular - pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. 

 

Controlador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

 

2. DIREITOS DO TITULAR  

 

Em alinhamento com a Lei Geral de Proteção de Dados, é assegurado ao titular, relativamente 

aos dados tratados pela Polo Films, a qualquer momento e mediante requisição pelo e-mail 

lgpd@polofilms.com.br, o seguinte: 

 

a) A confirmação da existência de tratamento; 

b) O acesso aos dados; 

c) A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade; 
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e) A portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviços ou produtos, mediante 

requisição expressa pelo Titular; 

f) A eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular, exceto no caso de 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador; 

g) A obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 

Controladora compartilhou seus dados; 

h) A informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de 

ser informado sobre as consequências, em caso de negativa; 

i) A revogação do consentimento. 

 

A Controladora adverte que a requisição encaminhada pelo Titular poderá ser rejeitada, quando: 

(i) apresentar problema formal, tal como a impossibilidade de comprovação da identidade; ou (ii) 

estiver em desacordo com condição legal, tal como pedido de exclusão de dado mantido a partir 

de base legal diversa do consentimento.  

 

3. DADOS COLETADOS   

 

No âmbito do website (https://www.polofilms.com.br) a Polo Films realiza a coleta de dados 

inseridos ativamente pelo Usuário no momento do cadastro, a saber: nome e e-mail. Tais 

informações serão utilizadas com a finalidade de apresentação de resposta às eventuais 

sugestões ou questionamentos, podendo alterar a finalidade a depender da demanda cadastrada 

pelo Usuário do website. 

 

Além disso, serão tratados os dados fornecidos ativamente pelo Usuário do website no caso de 

envio de Curriculum Vitae (CV). Tais documentos serão tratados no âmbito da área de recursos 

humanos da Polo Films, sempre com a finalidade de recrutamento e seleção de RH da própria 

empresa.  

 

Em relação ao “Canal de Ética Polo Films”, informamos que eventuais dados e informações serão 

preenchidas em formulários disponíveis em ambiente virtual externo ao site da Polo Films. É 

importante reafirmar que eventuais denúncias, sugestões ou reclamações poderão ser realizadas 
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de forma anônima, entretanto, optando pela identificação ou tornando-se identificável, o titular 

poderá exercer seus direitos perante a empresa CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS 

EMPRESARIAIS LTDA.  

 

Por fim, é importante mencionar que ao acessar nosso website algumas informações são 

coletadas automaticamente. Essas informações são coletadas tanto para fins de adequada 

utilização do website, permitindo o correto carregamento da página e o uso de todas as 

funcionalidades, como também para fins estatísticos auxiliando nosso marketing a melhorar 

nosso website e a oferecer os produtos e serviços de forma personalizada. 

 

As informações apontadas acima podem ser coletadas por meio dos denominados “Cookies”. Os 

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos quando 

você visita nosso website. A finalidade dos cookies é verificar quem são os usuários do website 

da Polo Films, oportunizando a otimização na navegação. Verifique abaixo os itens coletados ao 

acessar nosso website (www.polofilms.com.br): 

 

 

 

 

Cookie  Espécie Finalidade  Retenção 

_ga Cookie Analítico  Este arquivo utilizado pelo Google Analytics. O cookie tem a 
finalidade de calcular dados de campanha, sessão e visitantes, 
bem como acompanhar o uso do site para o relatório de análise 
do site. Os cookies armazenam informações de forma anônima e 
atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar 
visitantes exclusivos. 

2 anos 

_gld Cookie Analítico  Este arquivo utilizado pelo Google Analytics. O cookie tem a 
finalidade de guardar informações de como o usuário utilizam o 
website e ajudando na formação de relatórios que auxiliam 
melhoras no website.  As informações coletadas incluem número 
de visitantes dados de campanha, sessão e visitantes, bem como 
acompanhar o uso do site para o relatório de análise do site. Os 
cookies armazenam informações de forma anônima e atribuem 
um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes 
exclusivos. 

1 dia 

_gat_gtag_UA_175005530_1 Cookie Analítico  Este arquivo utilizado pelo Google Analytics para distinguir os 
usuários. 

1 minuto 

csrftoken Cookie Necessário Esses arquivos permitem o carregamento do website, 
viabilizando funcionalidades básicas, tais como segurança, 
verificação de identidade e gestão de rede. 

1 ano 

 __trf.src Cookie Analítico  Este arquivo é usado para guardar a referência de origem de 
uma visita de um usuário ao website 

2 anos 

http://www.polofilms.com.br/


 

 

 

 

Quando possível, nossas plataformas digitais disponibilizam mecanismos de gestão de cookies, 

oportunizando a desativação dos cookies analíticos. 

 

A qualquer momento, o Titular poderá revogar seu consentimento quanto aos cookies, utilizando 

as configurações de seu navegador de preferência. Para mais informações sobre como proceder 

em relação à gestão dos cookies nos navegadores: 

 

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

explorer-delete-manage-cookies 

• Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-

os-sites-usam 

• Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=pt-BR 

• Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 

• Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow 

 

 

4. RETENÇÃO 

 

Podemos reter dados pessoais por períodos diferentes. Ainda assim, não retemos os dados 

pessoais dos titulares por tempo superior ao necessário para atingir os fins que ensejaram a 

coleta, sempre pautados pela base legal adequada. No que tange especificamente aos currículos 

vitae CV, encaminhados ativamente pelo Usuário do website, poderão permanecer em nossa 

base de dados para outras oportunidades por até 1 (um) anos.  

 

5. MEDIDAS DE SEGURANÇA  

 

Sabemos que o vazamento de dados pessoais é um risco inerente a todas as instituições que 

realizam o tratamento de dados. Sendo assim, em alinhamento com os anseios da LGPD, os dados 

pessoais coletados são protegidos a partir da aplicação de medidas institucionais, seja no 
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ambiente online com a adoção de padrões de mercado ou no ambiente offline com a 

implementação de procedimentos, condizentes com nosso programa de governança em 

privacidade, constantemente atualizado. 

 

6. REVISÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

A melhoria contínua da nossa política de privacidade é um compromisso não apenas com o titular 

dos dados, objetivando maior transparência e aperfeiçoamento no tratamento seguro das 

informações, mas também com os próprios processos internos da Polo Films.  

 

Dessa forma, a Polo Films se reserva o direito de revisar e alterar esta política de privacidade a 

qualquer momento. Cumprindo com o princípio da transparência, as eventuais modificações 

serão publicadas nesta página. A versão atualizada da política de privacidade constará sempre na 

parte superior do documento.  

 

7. LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 

  

Aplica-se a legislação da República Federativa do Brasil na interpretação da nossa Política de 

Privacidade, com destaque para a Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados. 

  

Eventuais controvérsias relacionadas a esta Política deverão ser preferencialmente resolvidas de 

modo extrajudicial. Nosso encarregado está à disposição para buscar com você uma solução 

consensual. Não sendo possível a conciliação extrajudicial, quaisquer litígios relacionados a esta 

Política de Privacidade serão da competência exclusiva do Foro da Comarca de São Paulo, com a 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

POLO FILMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

CNPJ: 26.051.817/0001-82 

 


