POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – LEI 13.709/2018
VERSÃO

2.0

DATA

03/08/2021

A Hideo Nakayama Importação Exportação Comércio e Indústria Ltda (NAKAYAMA), pessoa
jurídica, com endereço na Rua Santa Amélia, 33, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro/RJ, inscrita
no CNPJ 28.683.597/0001-35, estabelece neste documento a Política de Privacidade do Site, de
modo a esclarecer os direitos, obrigações e responsabilidades de seus Usuários.
1 – Objetivo
O objetivo deste documento é formalizar os termos da Política de Privacidade de Dados Pessoais
na NAKAYAMA aplicável a todas as interações com o site www.nakayama.com.br.

2 – Documentos Complementares
Lei 13.709/2018.

3 – Definições
- Dados pessoais: São dados relacionados à pessoal natural identificada ou identificável,
inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos quando estes
estiverem relacionados a uma determinada pessoa.
- Portadores dos dados: São as pessoas titulares de dados pessoais.
- LGPD: Legislação brasileira que dispõe sobre a proteção de dados pessoais (Lei 13.709/2018).
- DPO (Data Protection Officer): Responsável da Proteção de Dados.
- Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta,
a um indivíduo.
- Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

4 – Informações Gerais
A NAKAYAMA disponibiliza aos Usuários em geral o Site www.nakayama.com.br, para fornecer
informações corporativas, de produtos e serviços ao público.
Para navegação e utilização no Site, não é necessário que o Usuário se identifique. Entretanto,
para possibilitar a comunicação ou acesso a serviços deste Site, será necessário que o Usuário
forneça alguns dados à NAKAYAMA.

4.1 - Responsável da Proteção de Dados (DPO)
O Portador de Dados Pessoais pode contactar o DPO através do endereço
nakayama@nakayama.com.br aos cuidados do "Responsável de Proteção de Dados" (DPO).
A privacidade dos dados pessoais é muito importante para a NAKAYAMA. Esta Política de
Privacidade descreve como a NAKAYAMA obtém, armazena, trata e compartilha os dados
pessoais dos Portadores dos Dados.

4.2 - Alterações
A NAKAYAMA reserva-se no direito de fazer alterações e atualizações nesta Política
periodicamente. A versão mais atualizada da Política será sempre exibida no seu primeiro acesso
ao Site e a data da última atualização estará informada no início do documento.

4.3 - Como a NAKAYAMA recebe os dados pessoais?
- Quando o registro de pessoa natural é realizado no Site www.nakayama.com.br, para:








Download do catálogo completo;
Inscrição para recebimento de Newsletters;
Preenchimento do formulário da aba Contato;
Preenchimento da Pesquisa de Satisfação;
Inscrição nos treinamentos mensais;
Contato pelo botão de Whatsapp;
E-mails e ligações para os contatos informados no Site.

4.4 - Quais dados pessoais são coletados pela NAKAYAMA?








Nome completo
Cargo
E-mail
Endereço
Telefone de Contato
CNPJ
Empresa que atua

4.5 - Para quais propósitos a NAKAYAMA utiliza os dados pessoais?
A NAKAYAMA utiliza os dados pessoais estritamente para o exercício das suas atividades
comerciais.
Os dados pessoais serão conservados durante o tempo suficiente para o integral cumprimento
da atividade comercial da NAKAYAMA ou até que seja solicitado pelo Portador dos Dados
Pessoais a sua eliminação, se opondo a este tratamento ou revogando o seu consentimento.
Reforçando a preocupação da NAKAYAMA com a privacidade e a proteção dos dados dos seus
clientes, aproveitamos para informar sobre o tratamento de dados pessoais realizada pela
empresa em atividade não necessariamente relacionadas ao Site, conforme abaixo:



Envio de Comunicados e Mensagens Publicitárias por meio de E-mail Marketing;
Envio de Campanhas e Promoções por meio de E-mail Marketing.

4.6 - Como a NAKAYAMA armazena e em quais situações compartilha os dados pessoais?
O armazenamento de dados pessoais possui rigoroso controle de segurança baseado nas
principais normas regulamentadoras de segurança e melhores práticas de mercado nacional e
internacional.
O acesso aos dados pessoais é restrito à NAKAYAMA e somente aos colaboradores que
necessitam acessá-las para exercerem suas atividades.
O compartilhamento de dados pessoais poderá ser realizado com os parceiros de negócio da
NAKAYAMA e com a exclusiva finalidade do exercício de sua atividade comercial.

4.7 - Direitos dos Portadores de Dados Pessoais
Os Portadores de Dados Pessoais poderão solicitar a qualquer momento à NAKAYAMA:










Confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais;
Acesso aos dados;
Revogação de consentimentos concedidos;
Correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Eliminação dos seus dados quando, entre outros motivos, os dados já não são
necessários para os fins para os quais foram recolhidos;
Anonimização dos dados;
Esquecimento dos seus dados;
Portabilidade dos seus dados;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências dessa negativa.

4.8 - Disposições Finais
A NAKAYAMA acredita que manter e preservar a privacidade dos dados dos clientes é um valor
importante. Esta Política representa um esforço para salvaguardar a segurança das informações
dos clientes. A NAKAYAMA reconhece que, apesar dos esforços para proteger os dados pessoais
dos clientes, cyber criminosos poderão desenvolver métodos para acessar os mesmos. Por esta
razão, a NAKAYAMA não pode garantir proteção total contra acesso não autorizado ao dado
fornecido. Por fim, a NAKAYAMA esclarece que esta Política de Privacidade encontra-se de
acordo com as regulamentações da LGPD.

5 – Áreas Treinadas
Todos os colaboradores da NAKAYAMA.

6 – Anexos
N/A.

