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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

1. OBJETIVO 

A empresa Teka Tecelagem Kuehnrich S.A – em recuperação judicial 

(“TEKA”), sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 

82.636.986/0001-55, detém o compromisso de proteger e garantir a segurança da sua 

privacidade, bem com seus dados pessoais. Diante disso, com a Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei nº 13.709/2018), a TEKA fica responsável e será a Controladora dos seus 

Dados Pessoais.  

A presente Política de Privacidade e Tratamento de Dados visa esclarecer como 

correrá o tratamento dos dados coletados por nós.  

O seu aceite na Política de Privacidade e Tratamento de Dados ocorre 

automaticamente quando você nos informa seus dados pessoais.   

2. DEFINIÇÃO 

Para maior entendimento da presente Política de Privacidade e Tratamento de 

Dados, que ocorre apenas em face das pessoas físicas, faz-se necessário compreender 

alguns termos e descrições, sendo elas: 

 Dados pessoais: referem-se às informações que estão relacionadas a 

identificação da pessoa, podendo ser identificada ou identificável; 

 Dados pessoais sensíveis: são aqueles dados pessoais os quais remetem a origem 

racional ou étnica, crença religiosa, dados referentes à saúde, dados genéticos, 

posição política; 

 Encarregado: refere-se à Data Protection Officer – DPO, que é uma pessoa 

indicada pela TEKA para atuar na área de comunicação entre o controlador, 

titulares dos danos e do órgão que regula sendo a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados – ANPD. 

 

3. DADOS QUE SÃO COLETADOS  

Ocorre a coleta dos dados de um modo direto no momento da nossa interação 

com você, seja para realização de um cadastro de compra ou para um preenchimento de 

ficha cadastral para as vagas de emprego. 

 Inclui-se nessa coleta os dados cadastrais que são fornecidos, como: nome, 

endereço, telefone, data de nascimento, gênero, número dos documentos de 

identificação, entre outros dados para contato, como e-mail e número de telefone ou 

qualquer outro dado que seja fornecido voluntariamente.   

 Importante ressaltar que os dados coletados visam oferecer uma melhor 

experiência e um atendimento mais qualificado para você, posto que os dados são 

coletados para uma melhor comunicação e publicidade dos nossos produtos.  
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A comunicação se dará muitas vezes através de e-mail, WhatsApp ou através de 

outros meios de comunicação, e ainda, em relação ao recrutamento e seleção, serão 

utilizados os dados dos currículos entregues para o prosseguimento da sua candidatura.   

4. O QUE A TEKA FAZ COM OS SEUS DADOS? 

 Os dados pessoais fornecidos à Teka não serão compartilhados com outras 

empresas. Somente os funcionários da Teka, habilitados e capacitados ao correto 

tratamento dessas informações terão acesso aos seus dados pessoais.   

5. COMO CANCELAR AS COMUNICAÇÕES DE MARKETING?  

 A Teka poderá utilizar seus Dados Pessoais para divulgação de noticias sobre a 

empresa, novidades sobre seus produtos ou campanhas promocionais através dos meios 

de comunicação de marketing, que é realizado pela nossa equipe interna e pelas 

vendedoras da loja. O cancelamento dessa comunicação pode ser solicitado a qualquer 

momento. 

6. COMO A TEKA REALIZA A PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS 

PESSOAIS? 

É a responsabilidade de Teka proteger seus Dados Pessoais, armazenando-os em 

ambiente seguro e com a devida proteção, sendo utilizado apenas para as finalidades já 

elencadas em tela.  

A Teka adota controles rígidos de segurança para o armazenamento de 

informações em seus computadores, como controle de acesso protegido com senha de 

identificação, sistemas de segurança avançado contra vírus e hackers.  

Toda informação pessoal é protegida para que somente as pessoas autorizadas 

tenham acesso a ela.  

São adotadas as medidas de seguranças eficientes para a segurança da 

informação, de modo que os Dados Pessoais não sejam perdidos, divulgado ou acessado 

por pessoa não autorizada. 

7. VEJA QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS EM RELAÇÃO AOS 

SEUS DADOS PESSOAIS COLETADOS. 

Conforme preceitua a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), 

você terá o direito de: 

- Ter acesso aos seus Dados Pessoais; 

- Corrigir e informar alterações em seus Dados Pessoais; 

- Solicitar e exclusão dos seus Dados Pessoais; 
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- Solicitar a anonimização, eliminação e/ou bloqueio dos seus Dados Pessoais que você 

julga ser desnecessários ou que são tratados em desconformidade com a Lei; 

- Recusar o compartilhamento dos dados com o setor de marketing;  

- E solicitar informações a respeito do compartilhamento dos seus Dados Pessoais.  

8. POR QUANTO TEMPO SÃO ARMAZENADO OS MEUS DADOS. 

Os dados pessoais retidos ficam armazenados no banco de dados da Teka pelo 

tempo necessário para o cumprimento das obrigações legais, bem como a preservação 

dos direitos, tendo como intuito a finalidade que eles foram coletados.  

9. ATUALIZAÇÕES 

A presente Política de Privacidade de Tratamento de Dados Pessoais, sempre 

que restar considerado apropriado, será atualizada com a intenção de torná-la mais 

eficaz na proteção de dados pessoais.  

 

 


