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TERMO DE USO E PRIVACIDADE 

 
Última atualização: 03 de dezembro de 2020 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Leia atentamente este Termo de Uso antes, durante e após o uso do site 

https://www.helloethics.com/diase mantido pela Diase Construções Ltda. 

Ao acessar nosso site tenha certeza de que está em concordância com as 

condições de uso e operação, caso não esteja de acordo, solicitamos imediatamente 

o desuso do mesmo. 

Este site visa apurar condutas antiéticas que vão contra o código de ética da 

Diase, onde garantimos ao denunciante um ambiente anônimo e que reporte as 

informações com total segurança.  

 

Nos comprometemos em manter a privacidade¹ de seus dados em 

observância à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº. 13.709/2018 e 

alterações posteriores). Na seção coleta de dados descrevemos as medidas adotadas 

em detalhes. 

 

2. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados efetuado neste site está em conformidade com a LGPD, 

visando o respeito à sua privacidade. 

Oferecemos uma seção no site para que o titular² durante a visita possa 

entrar em contato conosco, para questionamentos ou solicitações de retificação, 

anonimização exclusão e confirmação a respeito de dados pessoais³. 

Os preenchimentos dos formulários estão sujeitos a sua livre e espontânea 

vontade, não é obrigatório e nem pré-requisito para navegação no site. 

 

3. CONSENTIMENTO 

 

Condicionamos o fornecimento dos dados pessoais conforme seção coleta de 

dados para finalidade⁵ de contato. Ao submeter o envio destes dados, através desse 

site, consideramos sua manifestação livre e inequívoca de consentimento⁶. 

Caso discorde deste termo ou não queira nos enviar seus dados, 

recomendamos que não o faça em hipótese alguma. 

https://www.helloethics.com/diase
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Em alternativa ao formulário de contato e por mera liberalidade é possível 

entrar em contato conosco através de telefone e endereço informado no site 

diretamente sem envio dos seus dados. 

 

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

 

Os dados submetidos a nós, não tem a finalidade⁵ de compartilhamento de 

dados, são exclusivamente para apuração dos fatos descrito na seção coleta de 

dados. 

 

5. TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS 

 

A partir da data de submissão do formulário, consideramos atingir a 

finalidade de coleta de dados pessoais para contato, em até 30 (trinta) dias. 

Após este prazo consideraremos a atividade como término de tratamento de 

dados⁷ e excluiremos seus dados de nossa base de dados definitivamente.  

Caso nosso entendimento seja manter seus dados, informaremos uma nova 

finalidade, e solicitaremos um novo consentimento⁶ de acordo com prerrogativas da 

LGDP. 

 

6. USO DE COOKIES 

 

Utilizamos cookies em nosso site para seguinte finalidade: 

 

• Necessários: para as funcionalidades básicas de navegação, áreas 

seguras do site, sessão, sem data de validade, no qual os dados de 

navegação não são armazenados no servidor e são descartados com 

o fechamento do navegador. Sem estes cookies não é possível 

navegar pelo site. 

 

7. DIREITOS DO TITULAR 

 

Ao titular dos dados pessoais concedemos os direitos previstos na LGPD de 

obter informações acerca dos dados coletados, como a correção, exclusão e a 

revogação do consentimento⁶ a qualquer momento que preceda a exclusão de seus 

dados, conforme descrito na seção, LGPD. 
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8. MEDIDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

Nos comprometemos a adotar medidas técnicas e administrativas para 

garantir proteção e segurança dos dados, de acordo com as prerrogativas da LGDP. 

 

9. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Disponibilizamos o canal de comunicação à seguir para atender as demandas 

do titular dos dados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do requerimento 

formal, através do e-mail do Encarregado de Proteção de Dados (DPO): 

privacidade@diase.com.br . 

 

1.Privacidade – direito de manter informações e vida pessoal reservados; 2. Titular – pessoa natural 

portadora dos dados pessoais; 3. Dados pessoais – dados que tornam a pessoa identificada ou 

identificável; 4. Estritamente necessários: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização 

de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação 

às finalidades do tratamento de dados; 5. finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma 

incompatível com essas finalidades; 6. Consentimento - manifestação livre, informada e inequívoca pela 

qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;7. 

Tratamento de dados – operação de coleta, processamento, armazenamento, alteração, arquivamento, 

compartilhamento, exclusão, anonimização, pseudoanonimização. 8. Google Analitycs© e Youtube©, são 

marcas registradas do Google©, sujeitas as suas condições de uso. 

 

mailto:privacidade@diase.com.br

