ISSM e a LGPD

( Lei Geral de Proteção de Dados)

O que é a LGPD?
A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem como
objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e
privacidade dos dados pessoais dos cidadãos e tem como
principais objetivos assegurar o direito à privacidade e à
proteção de dados pessoais, por meio de práticas
transparentes
e
seguras,
garantindo
direitos
fundamentais, assim como estabelecer regras claras
sobre o tratamento de dados pessoais.

A SUA PRIVACIDADE É IMPORTANTE PARA O ISSM
Com o desejo de manter, ainda mais, uma relação de
confiança e transparência junto aos nossos segurados,
elaboramos este aviso para ajudar você a entender
quais informações são coletadas, por qual motivo as
coletamos, se as compartilhamos e a sua segurança e
privacidade. Além disso, este aviso tem como objetivo
informar os seus direitos relativos a essas informações e
como exercê-las junto ao ISSM.

PARA QUE COLETAMOS OS SEUS DADOS?
O uso dos seus dados é essencial para que possamos verificar a sua
identidade. Nossos serviços dependem diretamente dos seus dados
cadastrais para prestar total atendimento a você.

QUAIS DADOS COLETAMOS NO ATENDIMENTO?
Dados de identificação e dados de contato.

COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS?
Os dados pessoais que possuímos são informados diretamente por
você durante o seu relacionamento conosco.

ONDE SEU DADOS SÃO UTILIZADOS?
O ISSM utiliza as informações pessoais coletadas para atender a
finalidade para a qual o dado foi fornecido, especialmente para
cumprir com obrigações legais ou regulatórias.

ARMAZENAMENTO DOS DADOS
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.

SEGURANÇA E PRIVACIDADE
Temos políticas e procedimentos internos que determinam como
os dados pessoais devem ser tratados pelo ISSM. Essas normas
internas tem como objetivo garantir que seus dados sejam
tratados de forma adequada e em observância à legislação
vigente. Possuímos um programa de adequação e segurança da
informação, baseado na legislação vigente, razão pela qual
adotamos diversas medidas técnicas que garantem a segurança
dos seus dados pessoais.

TRANSPARÊNCIA

Não compartilhamos informações de identificação
pessoal publicamente ou com terceiros, exceto
quando exigido por lei.

DIREITOS

Os titulares dos dados pessoais tratados pelo ISSM têm
direitos básicos previstos na legislação brasileira, para
acessar, obter cópia, atualizar e/ou completar os seus
dados pessoais, bem como exercer quaisquer outros
direitos, você deverá requerer ao Encarregado de Dados.

CANAIS DE ATENDIMENTO
Caso você, titular de dados pessoais, precise esclarecer quaisquer
dúvidas sobre a Privacidade e Proteção dos seus dados, formular
reclamações, esclarecimentos, solicitar cópia de suas informações e
etc.,
gentileza
entrar
em
contato
pelo
e-mail:
dpo.issm@camacari.ba.gov.br, que a nossa Data Protection Officer
(Encarregada da Dados) terá o maior prazer em te atender.
Valorizamos uma cultura de proteção de dados pessoais e por tal
motivo estaremos sempre abertos para sugestões, críticas e elogios.

