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A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Ceará, CCIBAC não assume qualquer 

responsabilidade pelo conteúdo, exatidão, legalidade e funcionalidade de sites de terceiros para os quais 

links são colocados à disposição. 

  

Design, Concepção e execução técnica 

Design e Concepção: Studio ZEC, José Carlos Ferreira Junior, Rua Delmiro de Farias, 138, Apt. 04, Jardim 

América, Fortaleza CE, Brasil 

Execução técnica: Octo Digital, Niraldo Alencar da Silva Junior, Rua Pereira de Miranda 750, Papicú, 

Fortaleza, CE, Brasil 

© Copyright 2020, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Ceará (CCIBAC) 

A presente política de privacidade aplica-se ao tratamento de dados pelos responsáveis a seguir, no 

contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.  

 

Proteção e direito 

 

A. Coleta e armazenamento de dados pessoais, bem como tipo e finalidade e sua utilização 

I. Considerações gerais sobre tratamento de dados 

1. Âmbito do tratamento de dados pessoais 

Nós coletamos e utilizamos dados pessoais de nossos usuários, em princípio somente na medida em que 

isso seja necessário para a disponibilização de um website operacional, bem como de nossos conteúdos e 

serviços. Dependendo do tipo dos serviços prestados ou a serem prestados, a CCIBAC coleta e processa 

diversas informações. A disponibilização de seus dados ocorre por meio de uma aplicação web na 

internet. Seus dados também podem ser consultados no Brasil que não tenham disposições de proteção 
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de dados comparáveis às da República Federal da Alemanha. No entanto, garantimos que seus dados 

serão tratados confidencialmente e com integridade.  

2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais 

Na medida em que nós obtenhamos um consentimento do titular dos dados para o tratamento de dados 

pessoais, o art. 6, parágrafo 1, alínea a, do Regulamento de Proteção de Dados da EU (GDPR) e o art. 7º, 

inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD” – Lei nº 13.709/2018) constituem-se como 

fundamentos jurídicos para o tratamento de dados pessoais. No caso do tratamento de dados pessoais 

necessário para o cumprimento de um contrato, cuja parte contratante seja o titular dos dados, o art. 6, 

parágrafo 1, alínea b, do GDPR e o art. 7º, inciso V, da LGPD constituem-se como fundamentos jurídicos. 

Isso também se aplica para atos processuais que sejam necessários para a realização de medidas pré-

contratuais. Na medida em que um tratamento de dados pessoais seja necessário para o cumprimento de 

uma exigência legal ou regulatória, à qual a nossa empresa esteja sujeita, o art. 6, parágrafo 1, alínea c, do 

GDPR e o art. 7º, inciso II, da LGPD constituem-se como fundamentos jurídicos. No caso em que a 

proteção da vida ou da incolumidade física do titular dos dados ou de terceiro tornem necessário um 

tratamento de dados pessoais, o art. 6, parágrafo 1, alínea d, do GDPR e o art. 7º, inciso VII, da LGPD 

constituem-se como fundamentos jurídicos. Caso o tratamento seja necessário para a preservação de um 

interesse legítimo de nossa empresa ou de um terceiro e caso os direitos e liberdades fundamentais da 

pessoa afetada não predominem sobre o interesse primeiro, então o art. 6, Parágrafo 1, alínea f do GDPR 

e o art. 7º, inciso IX, da LGPD constituem-se como fundamentos jurídicos para o tratamento. 

3. Apagamento de dados e duração do armazenamento 

Os dados pessoais do titular dos dados são apagados ou bloqueados assim que a finalidade do 

armazenamento se extinguir. Um armazenamento pode ocorrer, por outro lado, quando ele tiver sido 

previsto pelo legislador europeu ou nacional em regulamentos, leis ou demais disposições sob os quais 

esteja sujeito o responsável. Um bloqueio ou uma eliminação dos dados também ocorre quando um 

prazo de armazenamento previsto pelas normas citadas se esgota, a menos que exista uma necessidade 

de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. A duração comum do armazenamento é de 2 anos. 

Dados para efeitos históricos da CCIBAC tais como fotos e filmagens de eventos são armazenados por 

tempo indeterminado. 



 

 

 

 

 

 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Ceará – CCIBAC · Av. Santos Dumont nº 2456 · Fortaleza · Brasil 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Ceará 

CCIBAC 

CNPJ 25.301.248/0001-13 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, 

de 30 de maio de 2014 

Receita Federal do Brasil 

Endereço/Adresse: 

Av. Santos Dumont nº 2456 

Sala 1704, Ed. Corporate Plaza 

Aldeota, CEP 60150-162 

Fortaleza, CE 

Brasil - Brasilien 

 

 

 

Contato/Kontakt:  

Fone: +55 (85) 3047.1036 

E-mail: contato@ccibac.org.br 

 

 

www.ccibac.org.br 

 

 

 

 

II. Extensão dos respectivos dados tratados 

a) Arquivos de log quando da utilização do website da CCIBAC 

1. Descrição e extensão do tratamento de dados 

Em cada consulta à nossa página web, o nosso sistema coleta dados e informações, de forma automática, 

do sistema do computador que faz a consulta (arquivos de log). Os seguintes dados são coletados nessa 

ocasião: 

(1) Informações sobre o tipo de navegador e a versão utilizada 

(2) O sistema operacional do usuário 

(3) O provedor de internet do usuário 

(4) O endereço IP do usuário 

(5) Data e hora do acesso 

(6) Websites a partir dos quais o sistema do usuário chegue até nossa página web 

(7) Websites que sejam acionados pelo sistema do usuário por meio de nossa página web. 

Os dados são armazenados igualmente nos arquivos de log de nosso sistema. Não ocorre um 

armazenamento desses dados juntamente com outros dados pessoais do usuário. 

2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados 

O fundamento jurídico para o armazenamento temporário dos dados e dos arquivos de log é o art. 6, 

parágrafo 1, alínea f, do GDPR e art. 7º, inciso IX, da LGPD. 

3. Finalidade do tratamento de dados 

O armazenamento temporário do endereço IP pelo sistema é necessário para possibilitar um 

fornecimento do Website ao computador do usuário. Para isso, o endereço IP do usuário precisa ser 

armazenado durante o período da sessão. O armazenamento em arquivos de log ocorre para garantir a 

operacionalidade do website. Ademais, os dados nos servem para a otimização do website e para a 

garantia da segurança de nossos sistemas de tecnologia da informação. Não ocorre uma avaliação dos 
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dados para fins de marketing neste contexto. É nessas finalidades que está nosso interesse legítimo no 

tratamento de dados consoante o art. 6, parágrafo 1, alínea f do GDPR e o art. 7º, inciso IX, da LGPD. 

4. Duração do armazenamento 

Os dados são apagados assim que eles não forem mais necessários para o alcance da finalidade de sua 

coleta. No caso da coleta dos dados para disponibilização do website, isto ocorre quando a respectiva 

sessão se encerrar. No caso do armazenamento dos dados em arquivos de log, isso ocorre o mais tardar 

após setes dias. Um armazenamento que ultrapasse tal período é possível. Neste caso, os endereços IP 

dos usuários são apagados ou distorcidos de forma que uma atribuição do cliente que fez a consulta não 

seja mais possível. 

5. Possibilidade de retirada do consentimento e supressão 

A coleta dos dados para disponibilização do website e o armazenamento dos dados em arquivos de log 

são estritamente necessários para o funcionamento da página web. Consequentemente, não há, por 

parte do usuário, possibilidade de contestação. 

b) Utilização de cookies quando da utilização do website da CCIBAC 

1. Descrição e extensão do tratamento de dados 

Nossa página web utiliza cookies. Quando se fala em cookies, trata-se de arquivos de texto que são 

arquivados no navegador da internet ou arquivados no sistema do usuário a partir do navegador da 

internet. Caso um usuário consulte um website, então um cookie pode ser armazenado no sistema 

operacional do usuário. Este cookie contém uma sequência específica de números que possibilita uma 

identificação clara do navegador em uma nova consulta ao website. Nos cookies, deste modo, os 

seguintes dados são armazenados e transmitidos: 

(1) fonts = Variável de cookie padrão que nós utilizamos para carregar as fontes novamente no navegador 

quando de uma atualização 

(2) fullcss = Variável de cookie padrão que nós utilizamos para carregar os dados CSS novamente no 

navegador quando de uma atualização. O período de existência máximo dos cookies é de 730 dias. 
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2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados 

O fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais mediante utilização de cookies tecnicamente 

necessários é o art. 6, parágrafo 1, alínea f, do GDPR e o art. 7º, inciso IX, da LGPD. O fundamento jurídico 

para o tratamento de dados pessoais mediante utilização de cookies para fins de análise é, quando da 

existência de uma autorização do usuário a esse respeito, o art. 6, parágrafo 1, alínea a, do GDPR e o art. 

7º, inciso I, da LGPD. 

3. Finalidade do tratamento de dados 

A finalidade da utilização de cookies tecnicamente necessários é facilitar a utilização de websites para os 

usuários. Algumas funções de nossa página web não podem ser oferecidas sem a utilização de cookies. 

Para tais funções, é necessário que o navegador seja reconhecido também após uma troca de página. Nós 

precisamos de cookies para as seguintes funções: 

(1) Carrinho de compras 

(2) Aceitação de configurações de linguagem 

(3) Memorização de termos de busca 

(4) fonts = Variável de cookie padrão que nós utilizamos para carregar os fontes novamente no navegador 

quando de uma atualização 

(5) fullcss = Variável de cookie padrão que nós utilizamos para carregar os dados CSS novamente no 

navegador quando de uma atualização. Os dados de usuário coletados por meio de cookies tecnicamente 

necessários não são utilizados para a criação de perfis de usuários. É nessas finalidades que está nosso 

interesse legítimo no tratamento der dados pessoais consoante o art. 6, parágrafo 1, alínea f, do GDPR e o 

art. 7º, inciso I, da LGPD. 

4. Duração do armazenamento, possibilidade de retirada do consentimento e supressão 

Os cookies são armazenados no computador do usuário e transmitidos do mesmo para a nossa página. 

Por essa razão, você, na qualidade de usuário, tem o controle total sobre a utilização de cookies. Você 

pode desativar ou restringir a transmissão de cookies por meio da alteração das configurações em seu 

navegador da internet. Cookies já armazenados podem ser apagados a qualquer momento. Isso também 
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pode ocorrer de forma automática. Caso cookies sejam desativados para o nosso website, é possível que 

nem todas as funções do website possam ser utilizadas plenamente. 

c) Formulários de contato e contato por E-Mail 

1. Descrição e extensão do tratamento de dados 

Na nossa página web há formulários de contato, que podem ser utilizados para entrar em contato de 

forma eletrônica, para consultas, para a preparação de propostas e também para a solicitação de 

publicações da CCIBAC. Caso um usuário utilize tal possibilidade, então os dados inseridos no formulário 

de entrada são transmitidos até nós e armazenados. Tais dados são: 

(1) Nome 

(2) Sobrenome 

(3) Cargo/Função 

(4) Rua, Cidade, CEP, País (este endereço também pode ser o endereço da empresa) 

(5) Telefone 

(6) E-Mail 

(7) Interesse por um serviço 

(8) Consentimento para o tratamento de dados 

No momento do envio da mensagem, os seguintes dados são igualmente armazenados: 

(1) O endereço IP do usuário 

(2) Data e hora do cadastro 

Para o tratamento dos dados, antes do processo de envio, seu consentimento é obtido e a declaração de 

proteção de dados é disponibilizada. De forma alternativa, é possível um contato por meio do e-mail 

disponibilizado. Neste caso, os dados pessoais do usuário transmitidos junto com o e-mail são 

armazenados. Quando da solicitação de publicações, pode ocorrer um encaminhamento dos dados a 

empresas parceiras e escritórios parceiros, caso necessário. Neste caso, na solicitação da publicação, é 

obtida a autorização do solicitante. Dados relacionados com consultas são adicionalmente coletados de 

forma estatisticamente anonimizados. Fora isso, não ocorre, nesse contexto, transmissão dos dados a 

terceiros. 
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2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados 

O fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais mediante utilização de cookies tecnicamente 

necessários é o art. 6, parágrafo 1, alínea f, do GDPR e o art. 7º, inciso IX, da LGPD. O fundamento jurídico 

para o tratamento de dados pessoais mediante utilização de cookies para fins de análise é, quando da 

existência de uma autorização do usuário a esse respeito, o art. 6, parágrafo 1, alínea a, do GDPR e o art. 

7º, inciso I, da LGPD. 

3. Finalidade do tratamento de dados 

Os dados provenientes do formulário são utilizados exclusivamente, para o tratamento da conversa, de 

consultas, de ofertas e para o envio de newsletters. No caso de um contato por e-mail, há também o 

interesse legítimo prosseguido pelo responsável pelo tratamento dos dados. Os demais dados pessoais 

tratados durante o processo de envio servem para evitar um uso indevido do formulário de contato e 

para garantir a segurança de nossos sistemas de tecnologia da informação. Uma transmissão dos dados a 

empresas parceiras quando da solicitação de publicações gratuitas pode ser necessária, para possibilitar a 

disponibilização desta oferta, também futuramente de forma gratuita. A coleta estatística anonimizada 

dos dados de solicitações serve para o cumprimento do dever legal da Câmara face a, por exemplo, 

associações de câmaras superiores. 

4. Duração do armazenamento 

Os dados são armazenados, via de regra, por 2 anos e apagados, assim que não forem mais necessários, 

na qualidade de documentação relevante para o direito comercial ou, por sua vez, na qualidade de 

documentação relevante para, por exemplo, projetos mantidos por subvenções. Consultas para fins de 

candidatura a estágios ou empregos são mantidas, no caso de candidatos não selecionados, por 1 ano. 

Exceto dados que sejam transmitidos a associações de câmaras e instituições superiores para fins 

estatísticos e de forma anonimizada. O fundamento jurídico aqui é o art. 6, parágrafo 1, alínea f, do GDPR 

e o art. 7º, inciso IX, da LGPD. 
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5. Possibilidade de retirada do consentimento e supressão 

O usuário tem a possibilidade, a qualquer momento, de retirar seu consentimento para o tratamento de 

dados pessoais. Caso o usuário entre em contato conosco por e-mail, ele pode cancelar o armazenamento 

de seus dados pessoais a qualquer momento. Nesse caso, não se pode dar continuidade à conversa. Um 

e-mail para contato@ccibac.org.br com a declaração da retirada do consentimento ou a contestação do 

armazenamento é suficiente. Todos os dados pessoais que tenham sido armazenados no decorrer do 

contato não são mais, neste caso, tratados. 

d) Inscrição e participação em projetos 

1. Descrição e extensão do tratamento de dados 

A CCIBAC realiza projetos para cuja participação é necessária uma inscrição. Esta pode ser feita online ou 

por escrito. No caso do cadastro online, os dados são inseridos em um formulário de entrada e 

transmitidos até nós e armazenados. No caso da inscrição por escrito, os dados comunicados por escrito 

são inseridos por funcionários da CCIBAC em um formulário eletrônico e armazenados. Os seguintes 

dados são coletados no contexto do processo de inscrição: 

(1) Nome 

(2) Sobrenome 

(3) Cargo/Função 

(4) Empresa 

(5) Rua, Cidade, CEP, País (este endereço também pode ser o endereço da empresa)e 

(6) Telefone 

(7) E-Mail 

(8) Evento ou Curso 

(9) Comentário (em caso desejado) 

(10) CPF 

(11) Consentimento para o tratamento de dados 

(12) Forma de pagamento (se cobrável) 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAbil//dpn//cs');
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Se o cartão de crédito for especificado como método de pagamento, os seguintes dados adicionais serão 

coletados: 

(1) Número do cartão 

(2) Validade 

(3) Código de Segurança 

(4) Nome do titular 

(5) Data e hora do processamento 

No contexto do processo de inscrição, é obtido um consentimento do usuário para o tratamento desses 

dados. Ademais, é obtido um consentimento para a produção de fotos e filmagens pela Câmara durante 

os eventos, bem como para a publicação dos mesmos na sequência. Este consentimento pode ser 

retirado antes do evento. Entretanto, neste caso, uma participação no mesmo não é mais possível. Antes 

do envio da inscrição, o participante dá o seu consentimento para a transmissão dos dados aos parceiros 

do projeto e a transmissão da lista de participantes do evento aos patrocinadores, bem como aos 

palestrantes ou parceiros de realização do evento. Isso serve para poder realizar o projeto. Este 

consentimento pode ser retirado antes da realização do projeto / evento, não havendo a possibilidade de 

sua retirada após a participação no projeto / evento. 

O participante consente igualmente à utilização de seus dados para fins estatísticos, bem como para 

pesquisas de satisfação de clientes e para o recebimento de um newsletter com informações sobre 

demais eventos da Câmara ou ações promocionais de empresas parceiras relacionadas ao tema. Nessa 

ocasião, os seguintes dados são utilizados: 

(1) Nome 

(2) Sobrenome 

(3) E-Mail 

(4) Empresa 

 

O consentimento para a inclusão no mailing do newsletter, bem como em pesquisas de satisfação de 

clientes pode ser retirada a qualquer momento, para uso futuro, por meio de um e-mail 

para contato@ccibac.org.br. No caso da retirada do consentimento da coleta de dados para fins 

estatísticos, uma participação no evento não é mais possível. Além disso, não há uma transmissão dos 

dados a terceiros. Em determinados projetos, também podem ser afetados direitos e dados de menores 
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de idade, em especial em eventos sobre formação profissional. Nestes casos, o tratamento dos dados 

ocorre somente após o consentimento específico dos pais ou dos responsáveis legais dos menores de 

idade. 

2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados 

O fundamento jurídico para o tratamento dos dados é, quando da existência de um consentimento do 

titular, o art. 6, parágrafo 1, alínea a, do GDPR e art. 7º, inciso I, da LGPD. 

Caso a inscrição tenha como finalidade o cumprimento de um contrato, cuja parte contratante seja o 

titular, ou a realização de medidas pré-contratuais, então o fundamento jurídico suplementar para o 

tratamento dos dados é o art. 6, parágrafo 1, alínea b, do GDPR e art. 7º, inciso V, da LGPD. A coleta de 

dados estatísticos está submetida igualmente ao fundamento jurídico do art. 6, parágrafo 1, alínea f, do 

GDPR e art. 7º, inciso IX, da LGPD. 

3. Finalidade do tratamento de dados 

O tratamento dos dados acima mencionados é necessário para o planejamento e a gestão do projeto / 

evento, em especial no tocante a modalidades de pagamento e questões organizacionais. A transmissão 

dos dados a patrocinadores e palestrantes, bem como a utilização para pesquisas de satisfação de clientes 

e recebimento do newsletter servem para a avaliação e o aprimoramento de eventos futuros, bem como 

para garantir uma oferta adequada de eventos. A geração de estatísticas está abrangida nos deveres da 

Câmara face a instituições e associações superiores. 

4. Duração do armazenamento 

Os dados são armazenados por 2 anos e apagados assim que não forem mais necessários, na qualidade de 

documentação relevante para o direito comercial ou, por sua vez, na qualidade de documentação 

relevante para, por exemplo, projetos mantidos por subvenções. Sob reserva de obrigações legais 

específicas para o armazenamento por um período maior, os dados são por princípio apagados 2 anos 

após o término de uma relação contratual como na participação de um evento. Dados para a subscrição 

de newsletter para eventos são utilizados até sua retirada do consentimento pelo titular. Dados de 
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participantes em cursos e ações de formação profissional são armazenados, para fins de comprovação e 

novas emissões de certificados de participação ou conclusão, até a retirada do consentimento pelo titular. 

5. Possibilidade de retirada do consentimento e supressão 

O titular tem a qualquer momento a possibilidade de retirar seu consentimento para o tratamento dos 

dados pessoais. Caso o usuário entre em contato conosco por e-mail, ele pode contestar, a qualquer 

momento, a utilização de seus dados pessoais. Dependendo da extensão da retirada do consentimento, 

entretanto, uma participação no evento ou curso não é mais possível em seguida. 

Um e-mail para contato@ccibac.org.br com a declaração da retirada do consentimento do tratamento ou 

a contestação da utilização é suficiente. 

e) Prestação de serviços 

1. Descrição e extensão do tratamento de dados 

No contexto da prestação de serviços pela CCIBAC, ocorre igualmente, para a finalidade de prestação do 

respectivo serviço, um tratamento de dados pessoais e relativos a empresas. A respectiva extensão 

depende do tipo do serviço. Via de regra, os seguintes dados são coletados, os quais podem ser 

complementados por outros dados, de acordo com o tipo do serviço: 

(1) Nome 

(2) Sobrenome 

(3) Cargo/Função 

(4) Empresa 

(5) Rua, Cidade, CEP, País (este endereço também pode ser o endereço da empresa) 

(6) Telefone 

(7) E-Mail 

(8) Interesse no serviço em questão 

(9) Comentário (se desejado) 

(10) CPF 

(11) Forma de pagamento (se cobrável) 
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Em alguns casos, a CCIBAC contrata outras empresas parceiras para fins da prestação de serviços, às quais 

os dados ou parte dos mesmos são encaminhados, no decorrer da prestação de serviços, e que por sua 

vez, tratam os mesmos. Tais empresas comprometeram-se com a CCIBAC em relação à proteção de 

dados. 

2. Fundamento jurídico para o tratamento de dados 

O art. 6, parágrafo 1, alínea b, do DSGVO e o art. 7º, inciso V, da LGPD, constituem a base jurídica para o 

tratamento de dados no âmbito da prestação de serviços para esses dados, cuja recolha é necessária para 

a prestação do serviço. Art. 6, parágrafo 1, alínea a, do DSGVO e o art. 7º, inciso I, da LGPD é a base legal 

para dados adicionais, cuja coleta e processamento não são necessários para a prestação do serviço, se o 

consentimento for dado. Os dados são recolhidos para permitir, coordenar e processar a prestação de 

serviços. A coleta de dados que vai além do necessário para prestar o serviço serve para melhorar a 

qualidade do serviço e dos serviços futuros. A transferência de dados para terceiros é necessária para 

determinados serviços que a própria CCIBAC não oferece. Os dados são apagados logo que deixem de ser 

necessários para efeitos da sua recolha, a menos que existem outras obrigações legais para um 

armazenamento mais longo. Em geral, os dados serão apagados após 2 anos, se não forem utilizados 

continuamente no âmbito de uma relação contratual contínua, por ex., subscrição de newsletter no 

âmbito da prestação de serviços. O tratamento de dados no âmbito da prestação de serviços pode ser 

contestado a qualquer momento através do envio de um e-mail para contato@ccibac.org.br. No entanto, 

em função do âmbito da contestação e do tipo de serviço, tal pode resultar na impossibilidade de uma 

nova prestação do serviço. 
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