Declaração de Privacidade
Data de atualização: 29 de setembro de 2020
Nós temos alguns dados seus. E sim, eles são seus! Respeitamos a sua privacidade e
consideramos os seus dados como uma forma de estarmos cada vez mais próximos de
você, para saber como podemos ser cada vez mais úteis.
Essa Declaração de Privacidade descreve como obtemos, armazenamos e utilizamos as
suas informações.
A proteção dos seus dados e da sua privacidade são muito importantes para a LH Cardia
Engenharia. Recomendamos que você conheça as nossas práticas como um todo, mas
aqui estão alguns pontos importantes para que você entenda como seus dados são tratados
no iFood:
●
●

1.
2.
3.
4.
5.

Os dados que você cadastra em nosso site são tratados de forma segura e
limitamos o tratamento para suas devidas finalidades;
Você poderá tirar suas dúvidas e solicitar informações a qualquer momento através
da aba Ajuda em nosso site.
A quem essa Declaração se aplica?
Quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais?
Quais dados são coletados?
Como iremos notificá-lo em caso de mudanças à esta Declaração?
Como exercer seus direitos enquanto titular de dados pessoais?

1. A quem essa Declaração se aplica?
Esta Declaração de Privacidade é aplicável àqueles que se cadastrem em nosso site ou
forneceram suas informações à Compass Engenharia - nome fantasia da LH Cardia
Engenharia, nome fantasia da LH Cardia Ltda EPP que, por motivos comerciais, não é mais
utilizado.
2. Quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais?
O controlador é a pessoa física ou jurídica que decide sobre o tratamento de dados
pessoais. Ao acessar ou se cadastrar em nosso site, a LH Cardia Engenharia exerce o
papel de controlador do tratamento de seus dados pessoais, atuando conforme a legislação
aplicável e conforme descrito na presente Declaração.
3. Quais dados são coletados?
● Dados de Perfil
a) Contato social
Quando seus dados estão em nossa agenda, sendo que nessa situação os dados
não são completos, podendo ser o nome ou apelido, endereço de e-mail, telefone fixo e

telefone celular. Esses dados foram fornecidos através de troca de cartões, registro em
redes sociais ou cadastro no site. Nosso banco de dados tem origem nos contatos da antiga
Compass Engenharia (nome fantasia da LH Cardia que não é mais utilizado) e nos contatos
pessoais de seu acionista majoritário Luiz Henrique Cardia.
b) Contrato/ negócio fechado.
Nos casos da prestação de serviços, para emitir uma nota fiscal precisamos dos
dados completos da pessoa física ou jurídica. Esses dados são armazenados no site da
prefeitura Municipal de Campinas, que possui todos os mecanismos de segurança
necessários. Geralmente, quando esses dados são fornecidos, os dados de contato social
são atualizados - com o seu consentimento.
● Dados de comportamento:
Para fazermos contato, atualmente usamos a ferramenta mail chimp. Essa
ferramenta nos informa quantas vezes você abriu o e-mail, em quais links clicou e
em qual região do mundo você (provavelmente) está, ao verificar o servidor
acessado e indicando normalmente o país onde você está localizado.
4. Como iremos notificá-lo em caso de mudanças à esta Declaração?
A LH Cardia Engenharia poderá atualizar essa Declaração de Privacidade periodicamente,
sendo que a versão em vigor será sempre a mais recente.
Se fizermos alguma alteração na Declaração em termos materiais, colocaremos um aviso
no nosso Website ou te enviar um e-mail, juntamente com a Declaração Privacidade
atualizada.
Para verificar a data da versão em vigor, verifique a “Data de atualização” no início desse
documento.
5. Como exercer seus direitos enquanto titular de dados pessoais?
A fim de exercer seus direito enquanto titular de dados pessoais, a LH Cardia Engenharia
disponibiliza meios específicos para as requisições através da guia “Contato” em nosso site
ou Whatsapp.
Se você tiver algum questionamento ou dúvida com relação a esta Declaração de
Privacidade da LH Cardia Engenharia Ltda EPP ou qualquer prática aqui descrita, você
também poderá entrar em contato conosco através da nosso site, whatsapp ou telefone.

Gratos pelo relacionamento que tivemos
até aqui!
Estamos à sua Disposição
Luiz Henrique Cardia
LH Cardia Engenharia LTDA EPP

