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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS NO SITE DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRTA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO - ABRAMAT 

 

1. Informações gerais 

A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do tratamento, 

privacidade e proteção de dados coletados dos usuários do site da Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção - ABRAMAT 
(www.abramat.org.br), criado para fornecer informações sobre a entidade, estudos, 

projetos e demais atividades. 

O objetivo da presente Política de Privacidade é esclarecer os interessados acerca 

dos tipos de dados que são coletados, dos motivos da coleta e da forma como o 

usuário poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas informações. 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n.º 

12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n.º 

13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei da Proteção de Dados Pessoais) e com o 

Regulamento UE n.º 2016/679 de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu 

de Proteção de Dados Pessoais – RGPD) 

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada em decorrência de eventual 
atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a consultar 

periodicamente esta seção. 

2. Dados coletados, forma e finalidade da coleta 

Os dados são coletados quando o usuário do site insere ou submete voluntariamente 

e com consentimento, ao acessar e interagir com as funcionalidades disponibilizadas 

neste site, que inclui: 

TIPOS DE DADOS DADOS PESSOAIS  
FINALIDADE DE USO DOS 

DADOS 

DADOS CADASTRAIS 

Nome completo 

E-mail 

Número do telefone 

Identificar o usuário; 

Informar sobre novidades, 
funcionalidades, conteúdos, 

notícias e demais eventos 

relevantes para a 

manutenção do 

relacionamento com o 

usuário; 

Responder a solicitações e 
pedidos de informações do 

usuário; 
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Cumprimento de obrigações 

legais e regulatórias; 

DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO 

DIGITAL 

Endereço IP 

Registros de interações 

com este website 

Telas acessadas, 

dispositivo (versão do 

sistema operacional, 

geolocalização, 

aplicativos instalados); 

Session ID 

Cookies 

 

Cumprir obrigação 
estabelecida pelo Marco 

Civil da Internet - Lei 

12.965/2014; 

Identificar o usuário; 

Cumprimento de 

obrigações legais e 

regulatórias. 
 

 

Não somos responsáveis pela precisão, veracidade ou falta dela, nas informações 

que o usuário presta a ABRAMAT ou pela sua desatualização, quando é de sua 

responsabilidade prestá-las com exatidão ou atualizá-las. 

Ao utilizar os serviços do site, o usuário está consentindo com a presente Política de 

Privacidade 

O usuário poderá alterar suas concessões de consentimento para tratamento de 

seus dados, conceder novas permissões, retirar seu consentimento, requerer a 

limitação do uso de seus dados pessoais; manifestar sua oposição ao uso de seus 
dados pessoais e solicitar a exclusão de seus dados pessoais coletados. Nesses casos 

o pedido deverá ser enviado ao e-mail: arthur@abramat.org.br. 

 

2.1. Registros de acesso e prazo de conservação dos dados pessoais 

Em atendimento às disposições do art. 15, caput e parágrafos, da Lei Federal n.º 
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), os registros de acesso do usuário serão 

coletados e armazenados por, pelo menos, seis meses. 

Os dados pessoais do usuário serão conservados por um período não superior à seis 

meses. Caso haja solicitação do usuário, os dados poderão ser apagados antes desse 

prazo. 
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2.2. Dados Sensíveis 

Não coletamos dados sensíveis dos usuários, assim entendidos aqueles definidos 

nos arts. 9º e 10 do RGPD e nos arts. 11 e seguintes da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais.  

2.3. Coleta de dados não previstos expressamente 

Eventualmente, outros tipos de dados não previstos expressamente nesta Política 

de Privacidade poderão ser coletados, desde que sejam fornecidos com o 

consentimento do usuário, ou, ainda, que a coleta seja permitida ou imposta por lei. 

3. Dever de não fornecer dados de terceiros 

Durante a utilização do site, a fim de resguardar e de proteger os direitos de 

terceiros, o usuário do site deverá fornecer somente seus dados pessoais, e não os 

de terceiros. 

4. Do tratamento dos dados pessoais 

4.1. Do responsável pelo tratamento dos dados (DATA CONTROLLER) 

O controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do usuário, é a 

pessoa jurídica que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as 

finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. 

O responsável pelo tratamento dos dados é a própria ABRAMAT, que se encarregará 

diretamente do tratamento dos dados pessoais do usuário. 

4.2. Do encarregado de proteção de dados (DATA PROTECTION OFFICER) 

O encarregado de proteção de dados é o profissional encarregado de informar, 

aconselhar e controlar o responsável pelo tratamento dos dados, bem como os 

trabalhadores que tratem os dados, a respeito das obrigações do site nos termos da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais e de outras disposições de proteção de dados 
presentes na legislação nacional e internacional, em cooperação com a autoridade 

de controle competente. 

Neste site, o encarregado de proteção de dados é a própria ABRAMAT. 

5. Segurança no tratamento dos dados pessoais do usuário 

O site se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de alteração, 

comunicação ou difusão de tais dados. 

O site utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que garante que os dados 

pessoais se transmitam de forma segura e confidencial, de maneira que a 
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transmissão dos dados entre o servidor e o usuário, e em retroalimentação, ocorra 

de maneira totalmente cifrada ou encriptada. 

No entanto, o site se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, 

como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, 

como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. O site se 

compromete, ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum 

tipo de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto 

risco para seus direitos e liberdades pessoais. 

A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo 

acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não 

autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro 

tipo de tratamento. 

Por fim, o site se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com 

confidencialidade, dentro dos limites legais. 

6. Dados de navegação (COOKIES) 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do 

usuário e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação 

do site. 

Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo 

navegador do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem 

ser armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário, 

bem como seu local e horário de acesso ao site. 

Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do 

disco rígido do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha 

acesso a informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma como 

utiliza os recursos do site. 

Nem todo cookie contém informações que permitem a identificação do usuário, 

sendo que determinados tipos de cookies podem ser empregados simplesmente 

para que o site seja carregado corretamente ou para que suas funcionalidades 

funcionem do modo esperado. 

As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar 
um usuário são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras 

previstas nesta Política de Privacidade também lhes são aplicáveis. 

6.2. Cookies de redes sociais  

O site utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do site. 
Assim, ao fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser armazenados no 

navegador do usuário. 
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Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção de dados 

pessoais, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm responsáveis pelos 

dados coletados e pelas práticas de privacidade adotadas. 

O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus 

dados pessoais são tratados. A título informativo, disponibilizamos os seguintes 

links, a partir dos quais poderão ser consultadas as políticas de privacidade e de 

cookies adotadas por algumas das principais redes sociais: 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Twitter: https://twitter.com/pt/privacy 

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt 

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pt-br/privacy-policy 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies 

6.3. Gestão dos cookies e configurações do navegador 

O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative 

esta opção no seu próprio navegador ou aparelho. 

A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas 

ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado 

funcionamento. 

A seguir, são disponibilizados alguns links para as páginas de ajuda e suporte dos 
navegadores mais utilizados, que poderão ser acessadas pelo usuário interessado 

em obter mais informações sobre a gestão de cookies em seu navegador: 

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: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt 

Mozila Firefox: 

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

usam 

Opera: 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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7. Reclamação a uma autoridade de controle 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os 

titulares de dados têm direito a apresentar reclamação a uma autoridade de 

controle. A reclamação poderá ser feita à autoridade da sede do site, do país de 

residência habitual do usuário, do seu local de trabalho ou do local onde foi 

alegadamente praticada a infração. 

8. Avisos Legais 

8.1. Fins informativos 

O conteúdo apresentado no site da ABRAMAT é apresentado apenas para fins 

informativos. O site da ABRAMAT não fornece conselhos ou recomendações de 

qualquer tipo e não deve ser considerado como base para qualquer decisão ou ação. 

Recomendamos que consulte profissionais com relação à aplicabilidade de qualquer 

assunto em específico do conteúdo disponível no site da ABRAMAT. 

8.2. Informações fornecidas "como estão" 

As informações contidas no site da ABRAMAT são fornecidas "como estão", ou seja, 
como se encontram disponíveis ali, e a ABRAMAT não faz declarações ou garantias, 

expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando as garantias implícitas de 

comercialização, adequação, finalidade específica ou não violação. A ABRAMAT 

também não faz declarações ou garantias quanto à integridade, precisão, 

pontualidade, disponibilidade, funcionalidade e/ou conformidade com as leis 

aplicáveis. Ao utilizar o site da ABRAMAT, você entende e concorda que as 
informações ali contidas podem estar incompletas ou imprecisas, ou que 

eventualmente não atendam às suas necessidades ou exigências. 

8.3. Responsabilidade limitada 

A ABRAMAT não será responsável por danos ou prejuízos decorrentes de seu acesso 

ou impossibilidade de acessar o site da ABRAMAT ou confiança que deposita no 

conteúdo. A ABRAMAT será considerada isenta de toda e qualquer responsabilidade 

por danos diretos, indiretos, incidentais, consequenciais, punitivos, especiais ou 

outros, perda de oportunidades, lucros cessantes ou qualquer outra perda ou dano 
de qualquer natureza. Essa limitação abrange danos e/ou vírus, que podem 

eventualmente afetar seu equipamento de computador. 

8.4. Links para outros sites 

O site da ABRAMAT contém links para outros websites que não são de propriedade 
ou controlados pela ABRAMAT. Por favor, esteja ciente de que não somos 

responsáveis ou temos controle sobre as políticas de privacidade desses sites. Esta 

declaração de privacidade aplica-se apenas às informações coletadas no site da 
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ABRAMAT. Nós encorajamos você a ler as declarações de privacidade de todos os 

sites que você visitar que coletarem informações pessoalmente identificáveis. 

8.5. Sites com links para o site da ABRAMAT 

A ABRAMAT não endossa sites com links para o seu site. A ABRAMAT não é 

responsável pelo conteúdo desses sites relacionados ou pelo controle sobre as 

informações que os usuários podem optar por fornecer a esses sites. 

8.6. Lei Aplicável 

O seu acesso e uso deste site e do seu conteúdo serão regidos e interpretados de 

acordo com as Leis do Brasil. 

9. Direitos autorais e Propriedade intelectual 

O conteúdo do site da ABRAMAT é de propriedade da ABRAMAT e protegido por leis 

de direitos autorais. As marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, 

logotipos e produtos exibidos neste site estão protegidos no Brasil, e nenhum uso 

de qualquer um deles pode ser feito sem o consentimento prévio por escrito da 

ABRAMAT. Você está convidado a baixar o conteúdo do site da ABRAMAT apenas 
para seu uso pessoal e não comercial. Nenhuma modificação ou reprodução 

posterior do conteúdo da ABRAMAT é permitida. O conteúdo não pode ser copiado 

ou usado de outra maneira ou para outras finalidades. 

10. Das alterações 

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em: 

20/04/2021. 

A ABRAMAT se reserva o direito de modificar, a qualquer momento e sem qualquer 

aviso prévio, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela 

supressão ou modificação daquelas já existentes, a presente política de privacidade. 

Dessa forma, convida-se o usuário a consultar periodicamente esta página para 

verificar as atualizações. 

Caso discorde de alguma das modificações, deverá apresentar a sua ressalva ao 

serviço de atendimento, se assim o desejar. 

11. Do pedido de informações, do direito aplicável e do foro 

Se você tiver alguma dúvida sobre privacidade, cookies e aviso legal, se desejar 

obter informações sobre os seus dados pessoais ou se tiver alguma preocupação 
com relação ao uso de seus dados pessoais pela ABRAMAT, entre em contato 

conosco pelo e-mail institucional@abramat.org.br ou você pode nos contatar pelo 

telefone 11 3040-3931. 
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Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado 

integralmente o Direito brasileiro. As eventuais dúvidas deverão ser sanadas pelo 

foro da Circunscrição Judiciária de São Paulo/ SP. 

 

 

 


