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1. Introdução
1.1. A CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA SA - EPASA entende que sua privacidade é
importante, portanto, sendo você um usuário, reserve um tempo para conhecer nossas práticas.
Apresentamos esta Política de Privacidade com o objetivo de tornar claras as nossas atividades
no tratamento dos dados pessoais realizados ao fazer uso do nosso site e redes sociais.
1.2. No momento de acesso ao site, o usuário declara ter capacidade civil para aceitar os
Termos de Uso e as condições da Política de Privacidade para todos os fins de direito. Porém,
caso o usuário não atenda tal requisito, ou seja, não se enquadre e/ou não concorde, seja em
parte ou no todo, não deverá utilizar o site e serviços fornecidos.
2. Utilização dos Dados Pessoais
2.1. A seguir estão alguns conceitos que mencionaremos ao longo da Política:
a) Dado pessoal: é a informação capaz de identificar a pessoa ou tornar possível a sua
identificação;
b) Dado sensível: é a informação sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma
pessoa natural;
c) Tratamento: é o uso que nós fazemos dos seus dados pessoais, incluindo, mas não se
limitando às seguintes atividades: coleta, consulta, armazenamento, compartilhamento,
classificação, reprodução, exclusão, inativação, enriquecimento etc.;
d) Bases legais: são as hipóteses legais que nos autorizam a tratar dados pessoais, tais
como: execução de contrato, consentimento, legítimo interesse da empresa.
3. A quem esta Política é destinada?
3.1. Diretamente aos nossos fornecedores, funcionários de fornecedores ou de
fornecedores potenciais, funcionários próprios ou participantes de processos seletivos
(quando nos contata, nos visita, acessa nosso site ou redes sociais), mas também em
relação a outros indivíduos indiretamente, tais como representantes de uma pessoa
jurídica, clientes e parceiros comerciais.

Autor

Responsável pelo documento

Gestão Integrada

DPO Epasa

Validade

Página

2/6

PRE-GSI-POL-002
CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S.A.
VERSÃO
EPASA
NOVEMBRO/2021
00
PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E REDES SOCIAIS

GESTÃO
INTEGRADA

I

4. Como tratamos seus dados pessoais?
4.1. A EPASA coleta todas as informações compartilhadas ao realizar cadastro, para fins
de contratação, tanto por meio do preenchimento dos formulários que disponibilizamos,
quanto na realização de cadastros diretamente em nossos canais de atendimento ou,
ainda, em eventuais comentários adicionais realizados pelas empresas contratantes.
4.2. Para tanto, os titulares estão informados de que fornecem os dados de forma
consciente e voluntária para os propósitos que motivaram a coleta dessas informações,
de acordo com a Tabela de Finalidades indicado na página 6/6. Esta tabela contém
quais são os dados pessoais coletados, a finalidade, a base legal e o fundamento
jurídico. Ou seja, a lista resume de forma prática os principais usos que fazemos dos
seus dados.
5. Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais?
5.1. No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão apenas coletar, usar e
divulgar suas informações na medida do necessário para permitir que eles realizem os
serviços que eles nos fornecem.
5.2. A seguir apresentamos algumas situações que compartilhamos seus dados pessoais:
ONDE/ QUEM

OBJETIVO

Internamente

Para
fins
administrativos,
como
planejamento, aprimoramento de serviços e
segurança;

Terceiros colaboradores

Para auxiliar no desenvolvimento das
atividades, como o setor jurídico, setor de
contabilidade e o setor de tecnologia da
informação (TI);

Indivíduos ou empresas contratados

Para a execução de determinado fim em
nome da EPASA;

Terceiros previamente autorizados

Por ordem judicial e/ou determinação legal ou
regulatória;

Processos judiciais, administrativos ou
arbitrais

Para o exercício regular de direitos em
processo judicial, administrativo ou arbitral.

5.3. Uma vez que o usuário deixa o site da EPASA, ou seja, redirecionado para um
aplicativo ou sites de terceiros, não será mais regido por esta Política de Privacidade e
Termos de Serviço do nosso site.
5.4. Transferência Internacional de Dados: Embora a EPASA esteja no Brasil e os nossos
negócios sejam destinados à pessoas localizadas no Brasil, aplicando-se, portanto, as leis
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brasileiras relacionadas à privacidade, os Dados Pessoais que coletamos podem ser
transferidos, para atender as finalidades previstas nesta Política, pois alguns dos nossos
fornecedores e parceiros podem estar localizados fora do Brasil. Mas não se preocupe,
essas transferências envolvem apenas empresas que demonstrem estar em conformidade
com as leis aplicáveis.
6. Como garantimos segurança aos Dados Pessoais?
6.1 Para proteger seus dados pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as
melhores práticas do setor de proteção de dados para nos certificar que elas não serão
perdidas inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
6.2 Utilizamos soluções e medidas técnicas de segurança apropriadas para garantir a
confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos dados, tais como antivírus, firewall,
proteção de rede, encriptação e outras medidas técnicas e de processos minimamente
compatíveis com os padrões nacionais e internacionais.
6.3 Porém, o usuário entende que não há garantias de que as informações não poderão ser
acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das
proteções físicas, técnicas ou administrativas.
7. Como e por quanto tempo armazenamos os Dados Pessoais?
7.1 Armazenamos e tratamos os dados pessoais em ambiente seguro e utilizando várias
medidas de segurança, aceitas pelas boas práticas, na entrega dos produtos e serviços.
Conforme previsto nesta Política de Privacidade, nos registros de utilização dos serviços e na
legislação vigente e aplicável, os prazos de armazenamento serão:
a) para os registros de aplicação, que são as informações de perfil e conteúdo
compartilhados nos cadastros, no site e aplicativo, inclusive entre as empresas: durante
o tempo que durar a relação com a empresa e/ou titular; ou seja, quando a finalidade
for alcançada ou quando os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao
alcance da finalidade específica almejada;
b) para quaisquer tipos de informações coletadas, que poderão ser utilizadas para fins
jurídicos ou solicitadas por autoridades públicas de acordo com o prazo de retenção
legal e/ou regulatória, podendo variar entre 5 e 20 anos.
c) para fins de recrutamento de pessoal e colaboradores, os currículos e demais
informações pessoais coletadas no processo seletivo, ficarão armazenadas pela
EPASA durante o período de 1 ano.

8. Como você pode controlar os Dados Pessoais?
8.1. A EPASA fornece ao usuário e titular, por meio do nosso site, opções sobre o tratamento
dos dados pessoais, tais como:
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I - Confirmação da existência de tratamento;
II - Acesso aos dados;
III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com a LGPD;
V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial
e industrial;

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses previstas na LGPD;
VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;
VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
IX - Revogação do consentimento.
8.2. Porém, o usuário é ciente de que, seja pelo consentimento, pelo legítimo interesse ou
outra base legal, forneceu os dados para os fins descritos na Tabela de Finalidades indicado
na página 6/6 que integra esta Política de Privacidade.

8. Alterações da Política de Privacidade:
8.1. Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento,
então, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito
imediatamente após sua publicação no site.
8.2. Porém, se fizermos alterações substanciais para essa política, como mudança de
finalidade da coleta, iremos notificá-lo que ela foi atualizada, para que você tenha
ciência das modificações.

9. Contato:
9.1. A EPASA nomeou um Encarregado, ou DPO (Data Protection Officer), que ficará
responsável por atuar como canal de comunicação entre nós da EPASA, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Portanto, o
usuário, e titular, poderá entrar em contato através do endereço
eletrônico epasa.dpo@utepasa.com.br ou nos enviando uma correspondência para
Rua Projetada S/Nº, Engenho Triunfo, Estrada do Aterro Sanitário, KM 01, Distrito
Industrial – João Pessoa PB, CEP: 58.071-973.
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ANEXO I - TABELA DE FINALIDADES

BASE LEGAL

FUNDAMENTO
JURÍDICO

DADO PESSOAL

FINALIDADE

Nome completo,
telefone e e-mail.

Caso o titular queira se
comunicar com nossa
equipe por meio da aba
“Fale Conosco” disponível
no nosso site, serão
necessários esses dados
para que possamos dar
seguimento e estabelecer
um diálogo.

Legítimo
Ao fornecer esses dados
Interesse (para
pessoais o usuário está
identificação do de acordo com a Política
usuário e
e a presente tabela de
resposta à
finalidades, tendo em
solicitação de
vista que o titular é
contato) e
ciente de que para
Execução de
manter o contato, a
contrato (para
empresa precisa
questões
identificar com quem
preliminares à
está mantendo um
contratação).
relacionamento.

Nome, e-mail,
telefone,
experiência
profissional e
acadêmica.

Caso o titular queira se
candidatar a alguma das
vagas anunciadas para
integrar a nossa equipe
de colaboradores, será
necessário fornecer esses
dados para que participe
do processo seletivo.

Consentimento.
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