AVISO DE PRIVACIDADE
A Enext preza pelo cuidado e pela proteção de seus Dados Pessoais e está comprometida a
tratá-los de forma segura e responsável. Por isso, elaboramos este Aviso de Privacidade, contendo
informações sobre como tratamos seus dados, e pedimos que você o leia atentamente. Caso você
tenha qualquer dúvida sobre os termos utilizados, disponibilizamos um glossário ao final.
Este Aviso de Privacidade foi publicado em março de 2022 e poderá ser atualizado sempre que
necessário. Para ter acesso à nova versão, basta visitar periodicamente a nossa página.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Nossos serviços se destinam ao desenvolvimento de empresas no mercado digital. Por isso, como
regra, a Enext está limitada a Operadora dos Tratamentos de Dados Pessoais. De todo modo,
separamos didaticamente os Tratamentos em que somos Controladores e Operadores.
Como Controladores
DADOS PESSOAIS

COOKIES

TRATAMENTO E FINALIDADE

Cookies de Autenticação (sessão):

Poderemos coletar Dados Pessoais a

reconhecem seu computador ou

partir dos cookies em nosso website

dispositivo, possibilitando o acesso a

pelo uso das ferramentas do Google

conteúdo e informações disponíveis no Analytics para monitorar o número de
website.

acessos à nossa página.

Poderemos coletar tais Dados Pessoais
a partir do plugin da Leadster quando
CHAT

Nome, e-mail, telefone

Você nos enviar uma mensagem
através do chat disponível em nosso
website, para prospecções comerciais.
Poderemos coletar tais Dados Pessoais

CONTATO

Nome, e-mail, telefone, empresa

caso Você nos envie uma mensagem
através da aba Contato em nosso

website, para respondê-lo ou atender
sua solicitação.
Poderemos coletar tais Dados Pessoais

CARREIRAS

Nome, documento oficial de

de candidatos que apliquem para

identificação, e-mail, informações de

nossas vagas pela aba Carreiras, que o

contato, experiência profissional,

redirecionará para a plataforma

instrução e domínio de outros idiomas. Kenoby. A Kenoby é um agente
O usuário tem a opção de fornecer

terceiro que disponibiliza os dados dos

informações adicionais para ajudar no

candidatos para a análise da empresa

processo de análise do currículo.

segundo sua política de privacidade,
disponível neste link.

Além dos Tratamentos destacados, é possível que a Enext necessite tratar e/ou compartilhar seus
Dados Pessoais para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em operações societárias,
bem como para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Em
qualquer caso, empreenderemos os esforços necessários para tratar e compartilhar apenas os
dados realmente necessários para o propósito em questão e em linha com a LGPD e as melhores
práticas do mercado.
Como Operadores
Para prestar nossos serviços, é possível que precisemos tratar Dados Pessoais de Titulares ligados
aos nossos clientes, na condição de Operadores, para finalidades definidas pelos próprios clientes
e decorrentes do contrato firmado. Os tipos de Dados Pessoais podem variar conforme o cliente
em questão e o contrato, onde estabelecemos os níveis de acesso, segurança e responsabilidades.
Não obstante, nos comprometemos a tratar os Dados Pessoais com a mesma proteção que
tratamos na condição de Controladores.
COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Nosso compromisso com a sua privacidade e com a proteção de seus Dados Pessoais também é
preservado em relação aos nossos parceiros e terceiros contratados para eventual prestação de
serviços necessários às nossas atividades.

Quando necessário, a Enext poderá transferir os seus Dados Pessoais para fora do Brasil a terceiros
localizados no exterior, incluindo prestadores de serviços em nuvem. Quando a transferência
internacional for necessária, a Enext adotará as medidas de segurança técnicas adequadas para
garantir a proteção dos seus Dados Pessoais transferidos, em conformidade com a Legislação e
Proteção de Dados aplicável. Além disso, a transferência será realizada por meio de salvaguardas
contratuais a fim de exigir o mesmo nível de proteção aos terceiros que receberem os dados fora
do país.
RETENÇÃO E ARMAZENAMENTO
Nós armazenaremos seus Dados Pessoais enquanto houver necessidade de Tratamento para a
execução dos nossos serviços, bem como para atendimento de exigências legais ou regulatórias.
Após o término do Tratamento, seus Dados Pessoais serão descartados de forma segura ou
anonimizados automaticamente pela plataforma do Google Analytics.MEDIDAS DE SEGURANÇA
A Enext se compromete a adotar, durante todo o Tratamento de seus Dados Pessoais, medidas
técnicas e administrativas para mantê-los protegidos e evitar quaisquer incidentes de segurança,
como acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de Tratamento inadequado ou ilícito.
Como regra, além do princípio de privacy by design (privacidade desde a concepção) em nossa
rotina, adotamos algumas medidas de segurança, como:
(i)

Controle de individualizado de contas de acesso;

(ii)

Autenticação de senhas multifatores;

(iii)

Revisão periódica de acessos concedidos;

(iv)

Desenvolvimento contínuo de soluções técnicas em linha com as melhores práticas de
segurança da informação, incluindo a criptografia, proteção contra malwares, softwares
de monitoramento de equipamentos e outros;

(v)

Anonimização de dados pessoais;

(vi)

Treinamento periódico de compliance LGPD com equipe de colaboradores.

CONTATO E CANAL DO TITULAR
De acordo com a LGPD, você possui alguns direitos sobre os seus Dados Pessoais, como a
confirmação de Tratamento, a correção de dados incompletos, eliminação, entre outros. Para
exercer seus direitos, disponibilizamos um canal específico: privacidade@enext.com.br. A partir da
requisição feita, atenderemos Você o mais breve possível, dentro de prazo razoável e conforme a
solicitação feita.
Além disso, em linha com a LGPD e com as melhores práticas, a Enext nomeou um Encarregado,
também conhecido como Data Protection Officer – DPO. Além de ser um intermediário entre
nossa empresa, a ANPD e os Titulares, o Encarregado possui diversas atribuições e
responsabilidades a fim de garantir a devida observância da privacidade e proteção de dados no
ambiente da Enext. Abaixo, estão as informações de contato do nosso Encarregado:
Nome: Caio Maia Ribeiro
Endereço: Rua Mario Amaral, 50, Sala V, CEP 04002-900, Paraíso, São Paulo/SP
Telefone: (11) 5683-8220
E-mail: privacidade@enext.com.br
GLOSSÁRIO
“Autoridade Nacional de Proteção de Dados” ou “ANPD”: órgão da administração pública
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território
nacional.
“Controlador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.
“Dado Pessoal Sensível”: 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.

“Dado Pessoal”: qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada, isto é,
diretamente ligada ao indivíduo, ou identificável, indiretamente ligada ou associada ao indivíduo.
“Encarregado”: pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar como canal de
comunicação entre o Controlador, os Titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD).
“Legislação e Proteção de Dados”: normas jurídicas vigentes relacionadas a privacidade e proteção
de Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando à Constituição Federal Brasileira; Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018); Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014); Decreto
Regulamentador do Marco Civil da Internet (Decreto nº 8.771/2016); Código Civil (Lei nº
10.406/2002), Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90); Lei de Acesso à Informação (Lei
nº 12.527/2011), etc.
“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” ou “LGPD”: dispõe sobre o Tratamento de Dados
Pessoais, inclusive nos meios digitais, pelos agentes de Tratamento (Controladores e Operadores),
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade do Titular.
“Operador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de
Dados Pessoais em nome do Controlador.
“Titular(es)” ou “Você”: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de
Tratamento.
“Tratamento”: 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.

