
 

 
 

Política de Privacidade e Segurança da informação 
 

Essa política orienta e esclarece como somos responsáveis pela privacidade dos dados pessoais 
dentro da Digix, considerando todo o ciclo de vida da informação, desde a coleta até a sua 
efetiva eliminação ou anonimização, independente do meio que foi coletada, seja digital ou no 
papel. 
 

Com ela, assumimos nosso respeito à privacidade de todas as pessoas e demonstramos que 
estamos comprometidos em proteger essas informações, mantendo a confidencialidade, 
disponibilidade e integridade da melhor forma possível, sempre preservando a transparência, 
autenticidade e auditabilidade dessas informações tão necessárias para a realização do 
negócio da Digix. 
 

E para reforçar nosso compromisso de privacidade de dados pessoais e sensíveis, garantimos: 
 

1. Um registro da autorização do titular ou base legal para processar os seus dados 
privados, pessoais e/ ou “sensíveis” e deixamos claro a ele qual a finalidade do uso 
dessas informações. 

2. Dados pessoais adequados, coerentes, relevantes e limitados ao que é necessário e para 
os fins aos quais são processados. 

3. Processarmos os dados apenas pelo tempo necessário, sendo excluídos após atingir sua 
finalidade ou se solicitado pelo titular. O titular também pode acessar e requisitar a 
atualização dessas informações a qualquer momento. 

4. A avaliação dos requisitos legais de prazos da guarda dos dados, antes de eliminarmos 
os dados para garantirmos que podemos excluí-los. 

5. Que todos os dados estejam guardados em lugar seguro e adequado, limitando seu 
acesso apenas às pessoas fundamentais no manuseio deles. 

6. Um maior cuidado com dados “sensíveis”, que são os que revelam origem racial ou 
étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões 
genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. 

7. O armazenamento dos dados e termos de consentimento de forma que sejam fáceis de 
encontrá-los, para fazermos auditoria, atualização e/ ou exclusão, quando necessário. 

8. A contratação de fornecedores que também estejam adequados a Lei Geral de Proteção 
de Dados e em caso de fornecedores internacionais, que ofereçam medidas de proteção 
de dados equivalentes aos exigidos pela lei. 
 

 

 



 

 
 

A qualquer momento, essa política poderá ser revisada e alterada para garantirmos que atenda 
a sua finalidade. Caso haja alguma atualização, faremos uma comunicação nos canais internos 
e tentaremos entrar em contato individualmente para comunicar, mas também 
recomendamos que acessem periodicamente para avaliar se houve alguma mudança. 
 

É essencial que todos acessem esse documento, interpretem e despertem o senso de 
responsabilidade individual e entre todos os envolvidos na manipulação dessas informações. 
Além disso, a LGPD aborda assuntos mais específicos e é muito importante que leiam a lei na 
íntegra como um documento complementar, por isso ao final do documento disponibilizamos 
um link de acesso. E em caso de dúvidas, entre em contato com o responsável, nos contatos 
abaixo: 
 

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:30. 
Telefone: (067) 3345-6565 
E-mail: lgpd@digix.com.br  
 

Link da Lei Geral de Proteção de Dados  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm 
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