Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais
Descrição: Para a SMART PR S.A.S e suas subsidiárias, o tratamento adequado dos
dados pessoais de seu público de interesse é de vital importância, informações que
nos forneceram para diversos fins. Em todos os processos asseguramos a
confidencialidade das informações dos nossos públicos, pelo facto de termos o
apoio das ferramentas ideais para o armazenamento e uso adequado das mesmas
com base nas atividades para as quais essas informações foram entregues.
Portanto, a Organização compromete-se, juntamente com cada um dos seus
dirigentes, colaboradores e contratados, com a protecção da informação recolhida
por qualquer meio ou ponto de contacto com pessoas singulares ou colectivas,
utilizadores internos ou externos, ou com pessoas a respeito das quais o a
empresa mantém relação trabalhista, comercial, civil ou qualquer outra no
exercício da prestação dos serviços oferecidos pela agência.
De acordo com o exposto e como responsáveis pela utilização das informações dos
nossos stakeholders, cumprimos a Lei 1581 de 2012 sobre a Proteção de Dados
Pessoais.
Âmbito: Esta Política de Proteção de Dados Pessoais se aplicará a todos os Bancos
de Dados e / ou Arquivos que contenham Dados Pessoais sujeitos a Tratamento
por SmartPR SAS, seu meio digital TecnoMarketingNews ou as plataformas ou
eventos que administram sob delegação de terceiros.
Identificação da Pessoa Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais: Empresa
devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República da
Colômbia, identificada com NIT No. 900.559.870-6, domiciliada na Calle 76 No. 2274 Escritório 301 em cidade de Bogotá DC, Email: info@smartpr.com.co, Site:
www.smartpr.com.co
Regulamentações legais e âmbito de aplicação: Esta política de tratamento de
dados pessoais é elaborada de acordo com as disposições da Constituição Política
da Colômbia, Lei 1581 de 2012, Decreto Regulamentar 1377 de 2013 e outras
disposições complementares e será aplicada pela SMART PR SAS em relação à
coleta , armazenamento, uso, circulação, exclusão e todas as atividades que
constituem o tratamento de dados pessoais.
Definições: Para efeito de execução desta política e de acordo com os
regulamentos legais, serão aplicáveis as seguintes definições: a) Autorização:

Consentimento prévio, expresso e informado do Titular para a realização do
Tratamento de dados pessoais; b) Aviso de Privacidade: Documento físico,
eletrônico ou em qualquer outro formato gerado pelo Responsável que é
disponibilizado ao Proprietário para o tratamento de seus dados pessoais. No Aviso
de Privacidade, o Proprietário é informado da informação sobre a existência das
políticas de tratamento da informação que serão aplicáveis, a forma de acesso às
mesmas e a finalidade do tratamento que se pretende dar aos dados pessoais; c)
Base de Dados: Conjunto organizado de dados pessoais que estão sujeitos a
Tratamento; d) Dados pessoais: Qualquer informação ligada ou que possa estar
associada a uma ou mais pessoas singulares específicas ou determináveis; e)
Dados públicos: São os dados classificados como tal de acordo com os mandatos
da lei ou da Constituição Política e que não sejam semiprivados, privados ou
sensíveis. São públicos, entre outros, os dados relativos ao estado civil das
pessoas, a sua profissão ou ofício, a sua qualidade de comerciante ou servidor
público e os que podem ser obtidos sem qualquer reserva. Por sua natureza, os
dados públicos podem estar contidos, entre outros, em registros públicos,
documentos públicos, jornais e diários oficiais; f) Dados Privados: São os dados
que pelo seu caráter íntimo ou reservado só são relevantes para o titular; g) Dados
sensíveis: entende-se por dados sensíveis aqueles que afetam a privacidade do
titular ou cujo uso indevido pode gerar discriminação, como aqueles que revelam
origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas,
filiação a sindicatos, sociais organizações, organizações de direitos humanos ou
que promovam os interesses de qualquer partido político ou que garantam os
direitos e garantias dos partidos políticos da oposição, bem como dados relativos à
saúde, vida sexual e dados biométricos; h) Responsável pelo Tratamento: Pessoa
singular ou colectiva, pública ou privada, que por si ou em associação com
terceiros, efectua o Tratamento dos dados pessoais por conta do Responsável pelo
Tratamento; i) Responsável pelo Tratamento: Pessoa singular ou colectiva, pública
ou privada, que por si ou em associação com outrem, decide sobre a base de
dados e / ou o Tratamento dos dados; j) Proprietário: Pessoa física cujos dados
pessoais estão sujeitos a Tratamento; k) Tratamento: Qualquer operação

