TERMO DE INDICAÇÃO/ RESPONSABILIDADE – TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS
Encarregado de Proteção de Dados Pessoais
Como parte dos termos de cumprimento da LEI N°13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD) a empresa RECAL –
Estruturas e Caldeiraria Ltda. inscrita no CNPJ sob n° 06.005.382/0001-22, na posição de “Controladora e Operadora
de Dados Pessoais” indica a Sra. Edilânia Carla de Oliveira Silva, possuidora do CPF nº 049.962.866.79, ocupante
da função de Gerente Administrativa para atuação sob o termo da lei de “Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais”.
O indicado acima como “Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais” compromete-se a atuar na gestão de dados
pessoais coletados e tratados pela RECAL – Estruturas e Caldeiraria Ltda. respondendo em nome desta perante
Titulares de Dados Pessoais, ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) ou quaisquer órgãos públicos no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais resultantes de relações institucionais da RECAL – Estruturas e
Caldeiraria Ltda. com pessoas naturais.
Desta forma, compreende que está sujeito a responsabilização objetiva por todos os atos praticados ou deixados de
praticar em cumprimento deste ofício, devendo observar, durante o exercício de sua atividade a legislação pertinente
sendo de forma geral as seguintes disposições e atividades:
 Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
 Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e adotar providências;
 Fazer Interlocução entre a ANPD, a Controladora e os titulares;
 Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção
de dados pessoais;
 Atuar em ações para mitigação/eliminação de falhas no tratamento de dados pessoais;
 Garantir a inexistência de alterações pela empresa nos dados coletados fora das hipóteses justificantes legais;
 Garantir, ressalvadas as disposições e bases legais de tratamento de dados pessoais, a inviolabilidade da intimidade,
da honra e da imagem da pessoa natural envolvida;
 Executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.
DECLARO possuir conhecimentos acerca das disposições da LGPD e proteção de dados e segurança da informação,
bem como ter ciência de todas as atribuições conferidas ao encarregado de dados pela legislação própria, podendo
ser acionado judicial e extrajudicialmente pela empresa Controladora / Operadora em caso de responsabilização desta
em decorrência de vazamentos de dados, incidentes e outros danos ocorridos por ato atribuível a mim, em meu ofício
como “Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais”.
DECLARO ter recebido informações, orientações e treinamento para permitir a execução deste controle com a devida
eficiência.
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