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finalidade, 
necessidade, 
transparência, 
segurança, 
prevenção, 
não discriminação, 
qualidade dos dados, 
adequação,
livre acesso, 
prestação de contas e boa-fé.

Toda a nossa coleta de dados está pautada nos princípios:

       Antes de mais nada, queremos garantir que
você entenda como tratamos suas informações
pessoais, em conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.708).

O ISSM VALORIZAO ISSM VALORIZAO ISSM VALORIZA
A CULTURA DEA CULTURA DEA CULTURA DE
PROTEÇÃO DEPROTEÇÃO DEPROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS.DADOS PESSOAIS.DADOS PESSOAIS.

TODO O NOSSOTODO O NOSSOTODO O NOSSO
TRATAMENTO DETRATAMENTO DETRATAMENTO DE
DADOS TEM COMODADOS TEM COMODADOS TEM COMO
PARÂMETRO ASPARÂMETRO ASPARÂMETRO AS   
   DISPOSIÇÕES DA LEIDISPOSIÇÕES DA LEIDISPOSIÇÕES DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DEGERAL DE PROTEÇÃO DEGERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS (LEI 13.709/18).DADOS (LEI 13.709/18).DADOS (LEI 13.709/18).
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DEFINIÇÕES IMPORTANTES:DEFINIÇÕES IMPORTANTES:

DADO PESSOAL:DADO PESSOAL:  
Informação relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável, nos termos do artigo 5º, inciso I, da LGPD.
Para fins exemplificativos, iremos considerar dados
pessoais: nome, RG, CPF, telefone, e-mail, etc.

TRATAMENTO DE DADOS:TRATAMENTO DE DADOS:

Qualquer forma de utilização dos dados. Por exemplo:
coleta, acesso, processamento, compartilhamento,
reprodução, exclusão.

TITULAR DE DADOS:TITULAR DE DADOS:

Pessoa física a quem os dados pessoais se referem: VOCÊ!

ACEITAÇÃO DOS TERMOS:ACEITAÇÃO DOS TERMOS:

O aceite desta Política deverá ser dado no momento do
cadastro e implicará no reconhecimento de que você
leu, entendeu e aceitou, incondicionalmente, todas as
disposições previstas neste documento.

Desta forma, você estará ciente e em total acordo com o tratamento
que conferirmos às informações e aos seus dados pessoais depois
de coletados. Caso não concorde com esta Política de Privacidade,
não será possível realizar o seu cadastro e/ou requerimento.
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DADOS PESSOAIS TRATADOS:DADOS PESSOAIS TRATADOS:
  No site do ISSM, na aba "Formulários e Orientações"

constam todos os dados pessoais pertinentes e necessários
para cada tipo de requerimento e solicitação. 

Nenhum dado pessoal é solicitado de forma desnecessária,
em cumprimento com o Artigo 6º, incisos I e III da LGPD.
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POR QUE COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?POR QUE COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
  

1. Para dar entrada no seu requerimento/benefício.

    ► Base Legal: "para o cumprimento de obrigação legal ou      
    regulatório pelo controlador" (Artigo 7º, inciso II, da LGPD).

► Base Legal: "pela Administração Pública, para o tratamento e uso
compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas
previstas em leis e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios
ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV da
Lei" (Artigo 7º, inciso III, da LGPD).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES:DEFINIÇÕES IMPORTANTES:

2. Para evitar fraudes relacionadas à identidade do
cidadão que está realizando o requerimento do
benefício, para garantir que as informações estejam
corretas, bem como para compartilhamento com a
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.

http://issm.camacari.ba.gov.br/portal/formularios.php


                       Após a coleta dos seus dados pessoais no momento do 
       cadastro e dando entrada no seu processo e/ou requerimento,
suas informações serão compartilhadas com a Secretaria de
Previdência, com a Prefeitura Municipal de Camaçari, com o
Tribunal de Contas, com a Previdência Social, com o COMPREV e
outros Regimes Próprios, com a finalidade de cumprimento de
obrigação legal. Por exemplo: para concessão de benefício,
pagamentos, cálculo atuarial, não acumulação de benefícios,
compensação de Regime Próprio e Geral, cadastro unificado, para
responsabilidade fiscal e previdenciária, etc.
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS:COMPARTILHAMENTO DE DADOS:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES:DEFINIÇÕES IMPORTANTES:

Os dados pessoais são armazenados pelo tempo
necessário para o tratamento para o qual a
informação se destina, ou conforme determina a
legislação aplicável, sendo eliminados pelo ISSM
assim que deixarem de cumprir o seu propósito. 

O tempo de armazenamento dos dados pessoais pode ser
reduzido, caso o titular das informações solicite a sua
eliminação, desde que tal ação não infrinja os direitos do
ISSM, a sua manutenção seja expressamente autorizada por
lei ou regulação aplicável. 

Ainda, esclarecemos que poderemos compartilhar os seus dados com
outros Órgãos e Entidades, desde que dentro das seguintes hipóteses: por
força de lei e/ou determinação legal de autoridade competente; por força
de decisão judicial e/ou administrativa por autoridade competente; com

fornecedores para viabilizar a execução do serviço contratado.



Você pode solicitar a confirmação sobre a existência de tratamento dos
seus Dados Pessoais para que, em caso positivo, você possa acessá-los,
inclusive, por meio de solicitação de cópias dos registros que temos
sobre você.
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DIREITOS DOS TITULARES DE DADOSDIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
PESSOAIS COM BASE NA LGPDPESSOAIS COM BASE NA LGPD

CONFIRMAÇÃO DE ACESSO:CONFIRMAÇÃO DE ACESSO:

Você pode solicitar a correção dos seus Dados Pessoais casos estes
estejam incompletos, inexatos ou desatualizados.

CORREÇÃO DE DADOS:CORREÇÃO DE DADOS:

a anonimização dos seus Dados Pessoais, de forma que eles não
possam mais ser relacionados a você e, portanto, deixem de ser Dados
Pessoais;
 o bloqueio dos seus Dados Pessoais, suspendendo temporariamente
a sua possibilidade de os tratarmos para certas finalidades; e 
a eliminação dos seus Dados Pessoais, caso em que deveremos
apagar todos os seus Dados Pessoais sem possibilidade de reversão.

Você pode solicitar:

ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO:ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO:

A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de diretrizes sobre o
tratamento de dados pessoais, bem como dispõe sobre os direitos dos
titulares.

Nessa linha, listamos abaixo os direitos que você, titular de dados
pessoais, tem, com base no artigo 18 da LGPD:



Você pode solicitar o fornecimento de seus Dados Pessoais em formato
estruturado e interoperável visando à sua transferência para um terceiro,
desde que essa transferência não viole a propriedade intelectual ou
segredo de negócios do ISSM.
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DIREITOS DOS TITULARES DE DADOSDIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
PESSOAIS COM BASE NA LGPDPESSOAIS COM BASE NA LGPD

PORTABILIDADE:PORTABILIDADE:

Você tem o direito de saber quais são as entidades públicas e privada com
as quais os seus Dados Pessoais serão compartilhados. Manteremos,
nessa Política, indicação das nossas relações com terceiros que podem
envolver o compartilhamento de Dados Pessoais. Em todo caso, se você
tiver dúvidas ou desejar saber mais detalhes, você tem o direito de nos
solicitar essas informações. A depender do caso, podemos limitar as
informações fornecidas a você, caso a sua divulgação possa violar alguma
outra normativa ou algum direito.

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPARTILHAMENTO:INFORMAÇÃO SOBRE O COMPARTILHAMENTO:

Você tem o direito de receber informações claras e completas sobre a
possibilidade e as consequências de não fornecer o consentimento
quando ele for solicitado. O seu consentimento, quando necessário, deve
ser livre e informado. Portanto, sempre que pedirmos seu consentimento,
você será livre para negá-lo – nesses casos, é possível que alguns serviços
não possam ser prestados.

INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO CONSENTIR:INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO CONSENTIR:



Caso você tenha consentido com alguma finalidade de tratamento dos
seus Dados Pessoais, você pode sempre optar por retirar o seu
consentimento. No entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer
tratamento realizado anteriormente à revogação. Se você retirar o seu
consentimento, é possível que fiquemos impossibilitados de lhe prestar
certos serviços, mas iremos avisá-lo quando isso ocorrer.
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DIREITOS DOS TITULARES DE DADOSDIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
PESSOAIS COM BASE NA LGPDPESSOAIS COM BASE NA LGPD

REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO:REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO:

A lei autoriza o tratamento de Dados Pessoais, mesmo sem o seu
consentimento ou que não tenha um contrato conosco. Nessas situações,
somente trataremos os seus Dados Pessoais se tivermos motivos
legítimos para tanto, como, por exemplo, quando for necessário para dar
entrado no seu requerimento/benefício. Caso você não concorde com
alguma finalidade de tratamento dos seus dados pessoais, você poderá
apresentar oposição, solicitando a sua interrupção.

OPOSIÇÃO:OPOSIÇÃO:



Nem sempre poderemos executar a solicitação feita, uma vez queNem sempre poderemos executar a solicitação feita, uma vez que

temos obrigações legais a serem cumpridas.temos obrigações legais a serem cumpridas.
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DIREITOS DOS TITULARES DE DADOSDIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
PESSOAIS COM BASE NA LGPDPESSOAIS COM BASE NA LGPD

OBSERVAÇÃO SUPER IMPORTANTE!OBSERVAÇÃO SUPER IMPORTANTE!

O eventual exercício destes direitosO eventual exercício destes direitos

poderá afetar a sua capacidade de utilizarpoderá afetar a sua capacidade de utilizar

alguns de nossos serviços/produtos e/oualguns de nossos serviços/produtos e/ou

algumas de suas funcionalidades ealgumas de suas funcionalidades e

recursos, além de prejudicar a nossarecursos, além de prejudicar a nossa

capacidade de lhe oferecer o serviçocapacidade de lhe oferecer o serviço

almejado no ISSM.almejado no ISSM.

Dentro dos limites da legislação aplicável, o ISSM se reserva oDentro dos limites da legislação aplicável, o ISSM se reserva o

direito de manter a confidencialidade de algumas informações edireito de manter a confidencialidade de algumas informações e

dados pessoais, a fim de preservar o sigilo comercial, pordados pessoais, a fim de preservar o sigilo comercial, por

obrigação legal ou, até mesmo, para proteger os direitos dos seusobrigação legal ou, até mesmo, para proteger os direitos dos seus

segurados e titulares de dados.segurados e titulares de dados.



ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADEALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

LEI APLICÁVELLEI APLICÁVEL

Estamos constantemente trabalhando para
aprimorar os serviços prestados. Conforme
ocorrem mudanças internas ou nas legislações
aplicáveis, esta Política poderá sofrer alterações.
Dessa forma, recomendamos a visita periódica a
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Última atualização: 01 de setembro de 2022.

Esta Política de Privacidade será regida e
executada conforme o ordenamento jurídico do
Brasil, com especial atenção à Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709) e ao
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965).

este documento que estará sempre disponível nos nossos meios
de comunicação.

Caso você, titular de dados pessoais, precise
esclarecer quaisquer dúvidas sobre a Privacidade
e Proteção dos seus dados, formular reclamações, 

Contato:Contato:

VALORIZAMOS UMA CULTURA DE PROTEÇÃO DE DADOSVALORIZAMOS UMA CULTURA DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS E POR TAL MOTIVO, ESTAREMOS SEMPREPESSOAIS E POR TAL MOTIVO, ESTAREMOS SEMPRE
ABERTOS PARA SUGESTÕES, CRÍTICAS E ELOGIOS.ABERTOS PARA SUGESTÕES, CRÍTICAS E ELOGIOS.

    esclarecimentos, solicitar cópia de suas informações e etc.,
gentileza entrar em contato pelo email:
dpo.issm@camacari.ba.gov.br, e a nossa Data Protection Officer
(Encarregada da Dados) terá o maior prazer em te atender.
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