AVISO DE PRIVACIDADE

SEÇÃO PRIMEIRA - INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

1.1. Esse Aviso de Privacidade contém informações sobre como nós, da TRASHIN,
operamos os Dados Pessoais dos Usuários do site https://www.trashin.com.br/ e de
modo transparente e objetivo demonstramos quais são os Dados Pessoais coletados, os
motivos pelos quais realizamos tratamento de Dados Pessoais, bem como a forma com
que o Usuário pode exercer seus direitos, solicitando acesso, correção, gerenciamento
ou eliminação de suas informações pessoais.
1.2. O presente documento foi elaborado em conformidade com as normativas de
proteção de Dados Pessoais (os “Dados Pessoais”), notadamente a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (a “LGPD”), o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14),
às orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as boas práticas
consolidadas internacionalmente.
1.2.1. Nos resguardamos o direito de atualizar o documento e seus termos a
qualquer tempo, em decorrência de eventual atualização normativa ou adequação
de nossas diretrizes, razão pela qual se convida o Usuário a consultar
periodicamente esse documento.
1.3.2. O Usuário será comunicado a respeito das modificações do Aviso de
Privacidade e demais termos que estabelecem normas e condições para o correto
uso da Plataforma.
1.4. Para melhor entendimento da Política de Privacidade, são conceituados os seguintes
termos:
Dados Pessoais: informações fornecidas pelo Usuário e/ou coletadas pela TRASHIN,
por qualquer meio, ainda que públicos, que identifiquem um indivíduo ou possa
identificá-lo quando combinada com demais informações coletadas pela TRASHIN ou
que possam ser derivadas. Não é considerado Dado Pessoal os relativos à pessoa
jurídica, como número de CNPJ ou endereço eletrônico de uso geral e sem menção a
nome ou cargo exercido, e dados anonimizados cujo processo é irreversível.
Tratamento: toda operação envolvendo Dados Pessoais, tais como coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração.

Necessidade: o Tratamento de Dados Pessoais é realizado apenas para o estritamente
necessário para alcançar a Finalidade, evitando-se a coleta excessiva de Dados Pessoais
Finalidade: motivos e propósitos legítimos para a realização do Tratamento de Dados
Pessoais.
Controlador de Dados Pessoais: Agente de Tratamento responsável pelas decisões sobre
o Tratamento e indicações de instruções ao Operador.
Operador de Dados Pessoais: Agente de Tratamento que executará o Tratamento em
nome do Controlador.
Encarregado da Proteção de Dados Pessoais ou DPO: Agente de Tratamento
responsável pelo recebimento de comunicações e solicitações dos titulares de Dados
Pessoais e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
Usuário: pessoa física ou jurídica cadastrada no site da TRASHIN, que utiliza as
funcionalidades disponíveis.
Plataforma: sistema constituído por um web site (https://www.trashin.com.br/),
oferecido pela TRASHIN e de propriedade, operação e responsabilidade da TRASHIN,
no qual os Usuários podem realizar Login no Sistema para acompanhamento dos
serviços prestados pela Trashin em cada projeto.
1.5. Ao realizar o Tratamento na Plataforma, nós da TRASHIN atuamos como
Controlador de Dados Pessoais dos Usuários que, de forma livre e espontânea
consentiram em fornecer suas informações, nas hipóteses definidas na Seção Segunda.
Realizamos o Tratamento apenas dos Dados necessários para executarmos as atividades
da Plataforma com proteção, segurança e de forma personalizada.
1.6. O conhecimento dos termos deste Aviso é fundamental para uma melhor
experiência e uso da nossa Plataforma, por isso recomendamos sua leitura de forma
atenta.
1.7. É pressuposto para cadastro e acesso em nossa Plataforma que você, Usuário,
seja maior de 18 (dezoito) anos e tenha capacidade civil para ler e entender a
aplicabilidades das regras desse documento.
1.7.1. Se identificarmos o cadastro de menores de idade na Plataforma, poderemos
suspender e até mesmo cancelar a respectiva conta.
1.8. Em caso de outras dúvidas e questionamentos a respeito desse Aviso e de como
operamos seus Dados Pessoais, teremos o maior prazer de atendê-lo através do email
protecaodedados@trashin.com.br para Luís Santos.

SEÇÃO SEGUNDA – COMO COLETAMOS OS DADOS PESSOAIS

2.1. Os Dados Pessoais são coletados pela Plataforma da seguinte forma:
a. Dados cadastrais: Quando o Usuário cria uma conta/perfil na Plataforma.
b. Dados de navegação: Quando um Usuário acessa a Plataforma, informações
sobre interação e acesso são coletadas para garantir uma melhor experiência.
c. Dados fornecidos no “Fale conosco”: Quando o Usuário envia mensagem
para TRASHIN e informa seus Dados Pessoais para retornar o contato;
d. Dados fornecidos na Solicitação de Cotação: Quando o Usuário deseja
solicitar cotação dos serviços realizados pela TRASHIN;
e. Dados fornecidos para acesso à Revista ESG Trends: Quando o Usuário
deseja acessar e visualizar o conteúdo da Revista ESG Trends elaborada pela
TRASHIN em parceria com a Amcham Brasil.

2.2. A partir dos Dados coletados, a TRASHIN identifica o Usuário para que se possa
garantir uma maior segurança das ações realizadas dentro da Plataforma e, também para
oferecer uma experiência mais personalizada.

2.3. A TRASHIN não efetua a coleta de Dados Pessoais sensíveis dos Usuários, isto é,
que digam respeito à orientação sexual, religiosa e política, ou informações de saúde e
origem racial ou étnica do titular. Caso, por algum de nossos canais de comunicação os
Usuários enviem informações dessa natureza, imediatamente realizamos a eliminação e
não mantemos, de forma alguma, tais dados armazenados.

SEÇÃO TERCEIRA - QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS

3.1. Nós coletamos os Dados Pessoais de acordo com finalidades necessárias para
execução das funcionalidades disponíveis na Plataforma, sendo assim:
a) No sistema interno:Nome, email e nº de CPF
b) Otimização da navegação: Logs de acesso a páginas, Palavras-chave utilizadas em
buscas, Recomendações, Comentários, Endereço IP e ISP, Navegador utilizado,
Geolocalização
c) Envio de comunicações Newsletter: Nome e email
d) Concretizar transações no e-commerce: nome e endereço e dados do cartão de
crédito

SEÇÃO QUARTA - PARA QUE FINALIDADES UTILIZAMOS OS DADOS
PESSOAIS DO USUÁRIO

4.1. Seus Dados Pessoais são tratados por nós da TRASHIN para cumprirmos as
finalidades inerentes aos serviços disponíveis na Plataforma, como:
a. Bem-estar do Usuário: aprimorar o produto e/ou serviço oferecido, facilitar,
agilizar e cumprir os compromissos estabelecidos entre o Usuário e a
TRASHIN, melhorar a experiência e fornecer funcionalidades específicas a
depender das características básicas do Usuário.
b. Melhorias da Plataforma: compreender como o Usuário utiliza os serviços da
Plataforma, para ajudar no desenvolvimento de negócios e técnicas.
c. Anúncios: apresentar eventuais anúncios personalizados para o Usuário com
base nos dados fornecidos, através de plataforma parceira.
d. Comercial: os dados são usados para personalizar o conteúdo oferecido e gerar
subsídio à Plataforma para a melhora da qualidade no funcionamento dos
serviços.
e. Previsão do perfil do Usuário: tratamento automatizado de Dados Pessoais
para avaliar o uso na Plataforma.
f. Dados de cadastro: para permitir o acesso do Usuário a determinados
conteúdos da Plataforma, exclusivo para Usuários cadastrados
g. Dados de contrato: conferir segurança jurídica e facilitar a conclusão do
negócio.
4.2. As bases legais que fundamentam o Tratamento dos Dados Pessoais são o interesse
legítimo da TRASHIN, a execução e procedimentos preliminares de contrato para
entregar os serviços disponíveis na Plataforma e o consentimento dos Usuário.
4.3. O tratamento de Dados Pessoais para finalidades diversas e não previstas neste
Aviso de Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao Usuário, de
modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão igualmente aplicáveis.

SEÇÃO QUINTA - POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS FICAM
ARMAZENADOS

5.1. Os Dados Pessoais dos Usuários são armazenados pela Plataforma durante o
período necessário para a prestação dos nossos serviços ou o cumprimento das
finalidades previstas no presente documento. O Usuário, exercendo os direitos
estabelecidos na Seção Sétima, poderá solicitar a exclusão dos Dados Pessoais, a
qualquer momento.

5.1.1. Nos reservamos o direito de manter os Dados Pessoais por até 5 anos após
o término do Tratamento ou do pedido de eliminação se, pela lei ou para
cumprimento de exigências regulatórias e contratos, a TRASHIN for obrigada a
conservar em sua base de dados tais informações.

SEÇÃO SEXTA – COM QUEM COMPARTILHAMENTO SEUS DADOS E
COM QUAL FINALIDADE

6.1. Nós podemos compartilhar os Dados Pessoais nas seguintes hipóteses:
●
empresas que hospedam ou operam nossos sites, analisam dados,
fornecem atendimento ao cliente, anunciantes, patrocinadores ou terceiros que
participam ou administram nossos canais e fornecem serviços de marketing,
publicidade e comunicação;
●
plataforma parceira de envio de e-mail marketing, com finalidade de
comunicação ao Usuário das ações e novidades realizadas pela Trashin; e

●
com autoridades administrativas ou judiciais, em casos nos quais a
atividade do Usuário é considerada suspeita, ilegal, prejudicial ao uso da
Plataforma, a terceiros e à TRASHIN e quando houver derminação de órgão
administrativo ou judicial.

6.2. Ao realizarmos o compartilhamento de seus Dados Pessoais com terceiros,
exigimos a observação das normativas de proteção de Dados Pessoais e, sobretudo, os
termos deste Aviso de Privacidade e outras Políticas internas da TRASHIN. Além disso,
em nossas contratações sempre exigimos o cumprimento de deveres de
confidencialidade e da legislação sobre segurança da informação.

6.3 Os terceiros indicados têm acesso e recebem os Dados Pessoais exatamente na
medida do necessário para a execução das atividades e cumprimento das finalidades às
quais foram contratados.

6.4. As empresas, em especial a responsável pelo processamento de pagamento,
possuem política de privacidade e termos próprios de funcionamento de seus serviços e
de como tratam os Dados Pessoais e protegem as informações disponíveis em seus

ambientes. Para maior segurança e transparência ao Usuário, recomendamos a leitura
desses documentos.

6.5. Em caso de fusão ou venda da Plataforma à empresa terceira, os Dados Pessoais
armazenados serão transferidos para o novo proprietário para a manutenção dos serviços
ofertados.

SEÇÃO SÉTIMA – DOS DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

7.1. Você, Usuário, na condição de Titular dos Dados Pessoais, poderá, a qualquer
momento exercer seus direitos, solicitando:
(i)
Acesso aos Dados em Tratamento: requerendo informações sobre quais
Dados estão em Tratamento na Plataforma e qual a Finalidade para cada um;
(ii)
Exclusão dos Dados Pessoais: solicitando a exclusão dos Dados Pessoais,
sendo excluídos todos os Dados dos servidores da Plataforma, exceto quando for
necessário manter armazenado para cumprimento de obrigações legais,
observando o prazo previsto em lei;
(iii)
Alteração ou Correção dos Dados: editando ou solicitando edição de
Dados Pessoais para atualização ou correção de informações, lembrando que é
dever do Usuário manter seus dados atualizados e promover a correção de
informações incorretas;
(iv)
Limitação ou restrição ao uso de Dados Pessoais: solicitando a
interrupção do uso de todos ou alguns de seus Dados Pessoais para algumas
finalidades, como limitar ou restringir o uso de Dados Pessoais para algumas
comunicações. Alguns Tratamentos, porém, não podem ser solicitados em razão
de exigência legal;

(v)
Solicitar Portabilidade: solicitando, mediante requisição expressa e
identificada, uma cópia dos Dados Pessoais registrados na Plataforma em formato
estruturado e interoperável, sob a forma impressa ou eletrônica, com o fim de
transferir ou compartilhar para terceiros; e
(vi)
Retirar o Consentimento: retirando o Consentimento antes concedido
para o Tratamento dos Dados Pessoais baseado no Consentimento. Este ato não

afeta o Tratamento realizado durante o período em que o Consentimento era
vigente e nem quando o Tratamento estava ou está amparado amparado por lei.
7.2.
Você
pode
enviar
suas
solicitações
através
do
email
protecaodedados@trashin.com.br para Luís Santos, com identificação do seu nome e
email, para que seja possível identificar seu cadastro e atendê-lo da melhor forma
possível.

SEÇÃO OITAVA - SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS

8.1. A Plataforma se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a
proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição,
perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.
8.2. Adotamos o uso de criptografia, monitoração, backups, gestão de acessos e
treinamentos periódicos de conscientização de todos os colaboradores responsáveis pelo
funcionamento de nossa Plataforma.
8.2.1. Não é possível garantir que interceptações e violações dos sistemas e bases
de dados nunca poderão ocorrer, uma vez que a internet e sua estrutura de
segurança estão sempre em mutação. Caso você suspeite de qualquer risco ou
ameaça, por favor, nos contate imediatamente.
8.3. A Plataforma não é responsável por atos decorrentes de terceiros, como em caso de
ataque de hackers, ou decorrentes de culpa exclusiva do Usuário, como no caso em que
ele mesmo transfere seus dados a terceiros.
8.4. Nós iremos comunicá-los assim que tivermos ciência de alguma violação de
segurança dos seus Dados Pessoais, tomando todas as medidas necessárias para mitigar
os riscos e cessar o ato.
8.5. Os Dados Pessoais armazenados são tratados com confidencialidade, dentro dos
limites legais. No entanto, podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos
obrigados pela lei para fazê-lo ou se você violar nossos Termos de Serviço.

SEÇÃO NONA – COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO

9.1. Os cookies referem-se a arquivos de texto enviados pela Plataforma ao computador
do Usuário e visitante e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à
navegação no site.

9.1.1. As informações referidas no item acima são relacionadas aos dados de
acesso como local e horário de acesso e são armazenadas pelo navegador do
Usuário e visitante para que o servidor da Plataforma possa lê-las posteriormente
a fim de personalizar os serviços da Plataforma.

9.2. O Usuário TRASHIN manifesta conhecer e aceitar que pode ser utilizado um
sistema de coleta de dados de navegação mediante a utilização de cookies, e para
maiores detalhes sugerimos a leitura de nossa Política de Cookies através do link
https://trashin.com.br/politica-de-cookies/.

SEÇÃO DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A garantia da confidencialidade dos Dados Pessoais dos Usuários da Plataforma é
de extrema importância para a TRASHIN.
10.2. Esse Aviso de Privacidade está de acordo com a Constituição Federal brasileira,
a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet e as demais normas
regulamentadoras aplicáveis.
10.3. A utilização da Plataforma pressupõe a aceitação deste Aviso de Privacidade,
podendo ser suspenso ou cancelado o cadastro de qualquer Usuário caso sejam
identificadas violações e atos contrários.
10.4. O uso comercial da expressão “Trashin” como marca, nome empresarial ou
nome de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços da
Plataforma, assim como os programas, bancos de dados, redes e arquivos acessados
pelo Usuário são de propriedade da TRASHIN, estando protegidos pelas leis e tratados
internacionais de direito autoral, propriedade intelectual, marcas, patentes, modelos e
desenhos industriais.
10.4.1. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são
proibidos, salvo autorizados expressamente pela TRASHIN.
10.5. Todos os materiais, patentes, marcas, registros, domínios, nomes, privilégios,
criações, imagens e todos os direitos conexos e relacionados com a Plataforma e
desenvolvidos pela TRASHIN são e permanecerão sendo de única e exclusiva
propriedade da TRASHIN, concordando o Usuário em não praticar ato ou fato que, por
qualquer modo, prejudique os direitos previstos aqui e tampouco reivindicar qualquer
direito ou privilégio sobre os mesmos, nos termos da Lei nº 9.610/98.

10.6. Não é de responsabilidade da TRASHIN conteúdo ou serviço ofertados em
outras plataformas que não na Plataforma Trashin.
10.7. O presente instrumento é regido pelas Leis Brasileiras, ficando eleito o foro da
cidade de Porto Alegre/RS como único competente para dirimir questões decorrentes da
presente Política de Privacidade, com renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja.
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