Política de Privacidade da Autopeças Perim
A empresa Perim Comércio de Autopeças em respeito a privacidade de todos os seus
clientes, colaboradores e parceiros, atendendo a Lei Federal nº 13.709/2018,
denominada Lei Geral de Proteçã o de Dados – LGPD, que visa garantir a integridade das
informaçõ es e resguardar a privacidade apresenta sua Política de Proteçã o de Dados
Pessoais.
A presente Política de Privacidade tem por finalidade demonstrar o nosso compromisso
com a privacidade e a proteçã o dos dados pessoais coletados, estabelecendo as regras
sobre a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento e eliminaçã o dos dados
pessoais coletados.
Quanto as Informações Coletadas e Informações fornecidas
Inicialmente coletamos as informaçõ es que você fornece quando adquire produtos e/ou
serviços através do balcã o de atendimento ou dos nossos canais digitais: site, redes
sociais, contato por telefone, e-mail e contratos firmados.
Utilizamos como Base Legal, o artigo 7º, inciso “V” da Lei nº 13.709/2018 que diz:
“quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados”.
Quanto a utilização de Cookies de navegação
A Perim Comércio de Autopeças por ocasiã o de sua navegaçã o, nã o faz coleta de dados
pessoais, utilizando-se de Cookies tã o somente para avaliar estatisticamente a
preferência dos produtos e serviços fornecidos pela empresa, seus dados (cookie) em
regra, não serão coletados.
Do uso de Informações
Poderemos usar as informaçõ es coletadas para: responder suas consultas e solicitaçõ es;
manter você informado sobre o andamento de nossos serviços através de SMS, MMS,
mala-direta, aplicativos de comunicaçã o (como, por exemplo, o WhatsApp), entre outros
recursos, usar os seus dados para fins analíticos e estatísticos.
Utilizamos algumas Bases Legais para coletar e processar suas informaçõ es: (a)
cumprimento de obrigação legal; (b) para execução de contrato ou de procedimentos
preliminares; (c) para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral; e (d) atender aos interesses legítimos da empresa.

Compartilhamento de Informações
A Perim Comércio de Autopeças pode compartilhar suas informaçõ es para: (a) atender
processos judiciais; (b) responder a solicitaçõ es legais feitas por autoridades; (c)
operaçõ es societá rias (fusã o, aquisiçã o ou venda); (d) auditorias; e (e) para
fornecedores quando for imprescindível para a execuçã o dos serviços (desde que
estejam adequadas a LGPD).
Segurança
Sã o adotadas todas as medidas técnicas plausíveis do estado atual da tecnologia, a fim de
garantir a segurança dos dados pessoais e a evitar a sua alteraçã o, perda, tratamento e o
acesso nã o autorizado, quer provenham de açã o humana, derivem de açõ es naturais,
físicas ou eletrô nicas, bem como, as equipes de trabalho recebem treinamento das
melhores prá ticas em metodologia na gestã o dos trabalhos, visando a mitigaçã o de
riscos de incidente de dados pessoais.
Seus Direitos de Privacidade
Você tem direito, quando aplicável, a obter mediante requisiçã o: confirmaçã o da
existência de tratamento; acesso aos dados; correçã o de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados; anonimizaçã o, bloqueio ou eliminaçã o de dados desnecessá rios,
excessivos ou tratados em desconformidade com a legislaçã o; portabilidade dos dados a
outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisiçã o expressa, de acordo com a
regulamentaçã o da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
eliminaçã o dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular; informaçã o das
entidades pú blicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de
dados; informaçã o sobre a possibilidade de nã o fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; e revogaçã o do consentimento.
Para exercer esses direitos ou qualquer outra dú vida referente a essa Política de
Privacidade entre em contato com o nosso Encarregado de Dados Pessoais por e-mail no
lgpd@perimpecas.com.br.
Período de Retenção e Eliminação
As suas informaçõ es pessoais serã o mantidas pelo prazo necessá rio até o fiel
cumprimento dos nossos serviços, exceto quando um período de retençã o mais longo for
exigido ou permitido de acordo com a base legal disposta no artigo 7, inciso “II” da Lei
nº 13.709/2018.
Exaurido o prazo os dados serã o devidamente eliminados.

Treinamento e Conscientização
Através de uma agenda contínua de treinamentos e conscientizaçã o acerca do tema
Privacidade e Proteçã o de Dados a empresa fornece aos seus colaboradores todos os
subsídios para garantir a devida proteçã o dos seus dados pessoais.
Alterações na Política de Privacidade
Poderemos alterar esta Política de Privacidade regularmente. Nessa ocasiã o,
publicaremos uma versã o atualizada e ajustaremos a data da “Ú LTIMA ATUALIZAÇÃ O”
informada abaixo, entretanto, qualquer modificaçã o que a Lei determine a exigência do
consentimento do Titular dos dados será respeitado, nã o mantendo em arquivo os
dados, caso o Titular nã o forneça sua autorizaçã o.
Fale Conosco
Em caso de dú vidas sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco no
endereço de e-mail lgpd@perimpecas.com.br.

Sã o Paulo, 26 de agosto de 2021.

