Política de Segurança da
Informação
1. Elaboração / Aprovação
ELABORAÇÃO

APROVAÇÃO

DATA

Nome: Edilânia Carla de Oliveira / Marina Melo

Nome: Wálberte José da Silva

01/11/2021

Função: Gerente Administrativa / Coordenadora do SGQ

Função: Diretor

2. Referência Normativa:
LEI N°13.709, de 14 de agosto de 2018 – (LGPD).
NBR ISO 9001: 2015 – Item: 7.1.3 - d

3. Abrangência:
Esta Política se aplica aos empregados, Provedores externos; e a quaisquer pessoas físicas que tenham contato com a RECAL
por suas vias oficiais de comunicação.

4. Descrição
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A RECAL empresa que atua nas áreas de caldeiraria e estrutura metálica tem como política de segurança de informações a
gestão dos conceitos de:
 Integridade: garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protegê-la na guarda ou
transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais;
 Confidencialidade: garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas;
 Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação sempre que necessário.
A RECAL tem o compromisso de manter a privacidade e a proteção necessária e legal de dados que por quaisquer fontes aceitas,
criadas ou mantidas por ela deem abertura para a inserção de dados pessoais no universo coorporativo/institucional da
empresa.
Como condição para acesso e uso do nosso website, é necessário a declaração de leitura desta política e de sua ciência,
conferindo, assim, sua concordância com os termos aqui estipulados, bem como sua utilização para os fins especificados. Caso
você não esteja de acordo com as disposições desta política, você deve descontinuar o seu acesso ou o uso dos nossos websites.
Esta politica é apoiada por documentos e controles básicos de gestão nas áreas de Sistema de Gestão da Qualidade; Recursos
Humanos; Departamento de Pessoal; Aquisição; Comercial e Tecnologia da Informação citados abaixo:
 Declaração, no acesso a nosso site, de leitura desta política e de ciência e concordância dos seus controles. (somente
com esta concordância poderá ter acesso ao site)
 Declaração, no acesso a nosso site, de concordância com a utilização de cookies, conferindo, assim, concordância a
utilização para os fins especificados. (somente com esta concordância poderá ter acesso ao site)
 Termo de indicação do encarregado de tratamento de dados pessoais;
 Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais de candidatos a colaboradores;
 Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais – colaboradores;
 Termo de sigilo da informação – colaboradores com acesso a dados pessoais;
 Comunicado de conformidade para fornecedores e prestadores de serviços;
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Termo de confidencialidade de informações - pessoal interno;
Procedimento de controle de informações - pessoas físicas – recursos humanos;
Procedimento de controle de tecnologia da informação;
Código de conduta ética.

Qualquer dúvida ou necessidade de acesso à documentação de apoio citada acima favor comunicar com:
Edilania Carla de Oliveira Silva
Gerente administrativa / Encarregada por Tratamento de Dados Pessoais
Email: edilania.oliveira@recalcaldeiraria.com.br
Telefone: (31) 3821-2803
A serviço de:
RECAL ESTRUTURAS E CALDEIRARIA LTDA. - Agente de Tratamento: Controlador / Operador de Tratamento de Dados Pessoais
CNPJ: 06.005.382/0001-22
Inscrição Estadual: 313.263.634.0009
Inscrição Municipal: 89561-00
Código e Descrição de Natureza Jurídica: 206-2 / sociedade empresária limitada
Localização: Rua Tarcísio Sampaio n°195, Distrito Industrial, Ipatinga, MG.
Endereços eletrônicos: www.recalcaldeiraria.com.br; recal@recalcaldeiraria.com.br

O COMPROMISSO ACIMA É SINTETIZADO NO SLOGAN:

“SIGILO NAS INFORMAÇÕES: OBRIGAÇÃO DE TODOS”

REVISÕES DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA:

REV. Nº.

APROVADO POR

HISTÓRICO

DATA
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