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1. OBJETIVO 
 
A Política de Privacidade da Kepler Weber S/A, e suas controladas, inscrita no CNPJ sob o número 91.983.056/0001-

69, com sede na Rua do Rócio, nº. 84, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.552-000, que, para fins da 

presente política será mencionada como Kepler Weber, foi criada para demonstrar o compromisso da Kepler Weber 

com a segurança e a privacidade de informações coletadas dos usuários de serviços interativos disponíveis no seu web 

site, bem como de todos os titulares, nos processos de tratamento de dados pessoais da Kepler Weber. Caso você 

forneça alguma informação, essa política procura esclarecer como a Kepler Weber coleta e trata suas informações 

conforme diretrizes estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), Lei 13.709/2018. 

 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
Agentes de Tratamento: refere-se ao Controlador e Operador de Dados, cuja definição encontra-se abaixo; 
 
Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um 
dado perde a possibilidade de associação ou identificação, direta ou indireta, a um indivíduo; 
 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública responsável por zelar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional; 
 
Banco de Dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecidos em um ou em vários locais, em suporte 
eletrônico ou físico; 
 
Bases Legais: requisitos necessários para a legitimidade no tratamento de Dados Pessoais; 
 
Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco 
de dados; 
 
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade determinada; 
 
Controlador de Dados: pessoa natural ou jurídica responsável por tomar decisões sobre o tratamento de dados 
pessoais; 
 
Cookies: arquivos de texto enviados para o navegador do usuário com o objetivo de coletar e armazenar as informações 
de sua visita, bem como suas preferências, tornando sua navegação mais personalizada e agradável.  
 
Dado Anonimizado: dado sem possibilidade de associação ou identificação, direta ou indireta, a um indivíduo após a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento;  
 
Dados Pessoais: informação vinculada ou vinculável à pessoa física identificada ou identificável;  
 
Dados Pessoais Sensíveis: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
 
Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do 
procedimento empregado; 
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Encarregado de Dados: pessoa natural ou jurídica indicada pelo operador ou controlador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD; 
 
Operador de Dados: pessoa natural ou jurídica que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador; 
 
Titular de Dados Pessoais: pessoal natural a quem se referem os Dados Pessoais objeto de Tratamento; 
 
Tratamento de Dados Pessoais: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração; 
 
Usuário: Todo indivíduo que acessa o website e utiliza qualquer serviço ou realiza a simples navegação, fornecendo ou 
não seus dados pessoais. 
 
3. ABRANGÊNCIA 
 
Esta Política de Privacidade aplica-se a todos aqueles Clientes, Colaboradores, Stakeholders e terceiros, além de outros 

usuários que tenham dados pessoais tratados pela Kepler Weber, por meio físico ou digital. 

 
4. QUAIS DADOS PESSOAIS A KEPLER WEBER COLETA? 
 
A Kepler Weber realiza a coleta de alguns dados pessoais para operaracionalizar seus negócios. Abaixo, alguns 
exemplos de dados pessoais que poderão ser coletados, mas não se limitando a eles: 

 Nome;  

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de Nascimento; 

 RG; 

 CPF;  

 Nacionalidade;  

 Sexo;  

 Perfil do Linkedin, dentre outros. 

 

As informações pessoais que forem passadas à Kepler Weber pelos titulares serão coletadas por meios éticos e legais, 

podendo ter um ou mais propósitos conforme exemplos acima, sobre os quais os titulares poderão ser informados. 

 
5. PARA QUAIS FINALIDADES TRATAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 
 
O tratamento de dados pessoais realizado pela Kepler Weber tem finalidades específicas e legítimas, tais como, mas 

não se limitando a elas: 

 
 Gestão e fornecimento de produtos e serviços; 

 Gestão dos seus colaboradores; 

 Relacionamento com os clientes e stakeholders; 

 Registro de controle de acesso; 

 Para operações financeiras como gerar boletos bancários, efetuar conciliações bancárias, contratações 

bancárias em nome do cliente, análise de crédito do cliente e fornecedor, dentre outras; 

 Cumprimento de obrigações legais e regulatórias; 

 Atendimento ao usuário no website da Kepler Weber. 

 
6. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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A Kepler Weber não coleta e nem realiza o tratamento de Dados Pessoais de crianças e adolescentes em seu website. 

Portanto, não nos responsabilizamos pelo uso indevido da plataforma por menores, sendo obrigação dos responsáveis 

legais o controle sob a navegação.  

 

Em hipótese de cadastro de novo Colaborador, podem ser coletados dados do menor para registro como dependente, 

caso em que as cópias dos documentos coletados serão oportunamente apagadas após o cadastro.  

 
7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 
 
A Kepler Weber poderá compartilhar os Dados Pessoais de clientes, colaboradores, usuários a terceiros, quando 

necessário nas seguintes hipóteses, mas não se limitando a elas: 

 Cumprimento das obrigações legais ou regulatórias;  

 Estabelecimento de relações contratuais;  

 Concessão de benefícios corporativos; 

 Realização de pagamentos com instituições financeiras; 

 Viabilização dos serviços com nossos Colaboradores; 

 Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

 Hipóteses legais e legítimas, sempre em observância às bases legais contidas no artigo 7º da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais; 

 

8. RETENÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 
Os Dados Pessoais armazenados pela Kepler Weber terão seu tratamento encerrado nas seguintes hipóteses: 

 Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes 
ao alcance da finalidade específica almejada; 

 Fim do período de tratamento; 

 Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o 
interesse público; 

 Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto em Lei.  

 Assim tratados e cumpridas as finalidades para qual o dado foi fornecido, proceder-se-á exclusão, no âmbito 
e limites técnicos das atividades, sendo permitida a conservação dos dados para as seguintes finalidades: 

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

 Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

 Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD; 

 Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 
 

As informações coletadas são tratadas apenas por profissionais qualificados e autorizados. 

 
9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 
 
A Kepler Weber somente realizará a transferência internacional de Dados Pessoais se necessário, e, em estrita 

observância às hipóteses previstas no artigo 7º da Lei 13.709/2018. 

 
10. DIREITO DOS TITULARES 
 
A Kepler Weber está comprometida com os direitos dos titulares.  

 

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o titular tem direito às seguintes solicitações, em relação 

aos seus dados pessoais tratados pela Kepler Weber: 

 Confirmação da existência de tratamento; 
 Acesso aos Dados; 
 Correção de Dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
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 Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a lei; 
 Portabilidade de Dados; 
 Eliminação dos Dados pessoais tratados com o consentimento do Titular; 
 Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 
Dados; 
 Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa revogação do consentimento, nos termos da LGPD. 

 
O titular poderá exercer os seus direitos através do seguinte link do canal de comunicação:  

https://contatoseguro.com.br/privacidadekeplerweber.  

 

As solicitações do titular serão recebidas, analisadas e respondidas pela Kepler Weber, no prazo legal. 

 
11.  MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
Visando garantir a integridade das informações coletadas, a Kepler Weber utiliza meios adequados para garantir a 

confidencialidade e segurança dos Dados Pessoais tratados. 

 

Os dados pessoais serão tratados apenas por pessoas autorizadas e qualificadas para o tratamento, desde que o 

tratamento seja necessário a finalidade que se pretende com os Dados Pessoais.  

 

Para tanto, a Kepler Weber adota medidas de segurança, técnicas e administrativas compatíveis com a legislação e as 

melhores práticas para proteger os dados pessoais, considerando sua natureza, impedindo qualquer utilização, acesso 

ou tratamento não autorizado, inadequado ou ilícito dos dados pessoais. 

 
12.    LEIS APLICÁVEIS AS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS 
 
A Política de Privacidade da Kepler Weber está sob cumprimento de legislações brasileiras, como a LGPD, Marco Civil 

da Internet, leis trabalhistas e outras normas vigentes, sendo competente o foro de domicílio do titular para dirimir dúvidas 

decorrentes destas, e, em caso de o Titular não residir no Brasil, os conflitos relacionados a Política de Privacidade serão 

propostos exclusivamente no Foro da Comarca de São Paulo - SP. 

 

13.    DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Em caso de dúvidas, violação ou suspeitas de violação à Política de Privacidade, bem como solicitações, você poderá 

nos contatar através do e-mail: privacidade@kepler.com.br 

 

Você também pode entrar em contato com o nosso encarregado de dados através do nosso canal de atendimento ao 

titular, no link https://contatoseguro.com.br/privacidadekeplerweber  

 
A presente política passa a vigorar após a aprovação do Conselho de Administração, em 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação na plataforma do SESuit e no site corporativo https://www.kepler.com.br/governanca/politicas-kw. 
 
Esta norma substitui todas as normas internas vigentes sobre o assunto que eventualmente se contraponham ao que foi 
aqui estabelecido.  
 
A Empresa pode, por sua mera liberalidade ou em razão de alterações legislativas, a qualquer momento, e deve a cada 
2 (dois) anos revisar os termos da presente política, sendo que em caso de alteração será submetido a nova aprovação.  
 
Este instrumento é parte integrante do contrato de trabalho existente entre o colaborador e a Kepler Weber, tendo a 
presente vigência válida enquanto vigente o contrato de trabalho. 

 

https://contatoseguro.com.br/privacidadekeplerweber
https://contatoseguro.com.br/privacidadekeplerweber
https://www.kepler.com.br/governanca/politicas-kw
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Quaisquer omissões, interpretações e exceções deverão ser levadas à apreciação e decisão do Comitê de Privacidade. 
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