
 

 
1 

 

 
 
 
 
Informações para parceiros comerci-

ais e terceiros em geral 
 
 

Proteção de dados – thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo 
Ltda. e Bercosul Ltda. 

Novembro/2021 
  



 

 
2 

 

Informações sobre o tratamento de dados pessoais no 
contexto de relações comerciais com clientes, fornece-
dores e outros contatos com terceiros. 
 
 

1. Quais informações este documento contém para você? 

A thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. e/ou a Bercosul Ltda. ("Nós") está em uma relação 
comercial com você ou com seu empregador/cliente, p.ex. início ou execução de uma relação contratual 
como parte de nossas atividades comerciais, ou trata seus dados pessoais no âmbito de suas ativida-
des industriais e comerciais. 
 
Certificamo-nos em cumprir com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n. 13.709/2018 
(LGPD). Segue abaixo um resumo detalhado de como tratamos seus dados e sobre quais são seus 
direitos. 

2. Quem é responsável pelo tratamento de seus dados e como entrar em contato 
com o responsável pela proteção de dados? 

Controlador para o tratamento dos dados é 

Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. 
Av. Alfried Krupp, 1050 – Jd. Europa – Campo Limpo Pta./SP 
 
Ou  
 
Bercosul Ltda. 
Av. Alfried Krupp, 1050 –  galpão 2 - Jd. Europa – Campo Limpo Pta./SP 
 

 

Você pode entrar em contato com o Encarregado de Proteção de Dados da thyssenkrupp Metalúr-
gica Campo Limpo Ltda. em protecaodedados.tkmcl@thyssenkrupp.com  ou Bercosul Ltda. em prote-
caodedados.bercosul@thyssenkrupp.com  . 
 

3. Quais categorias de dados nós tratamos e de onde os dados vêm? 

Nós tratamos dados pessoais que você nos fornece como parte da relação comercial ou através 
do seu contato com nossas atividades industriais ou comerciais. Caso nossa relação comercial 
seja com seu empregador ou cliente, nós também coletamos com estes seus dados pessoais, 
bem como os dados de seu empregador ou cliente. Isso inclui as seguintes categorias de dados: 

 Dados principais (p.ex. nome e saudação, título, cargo/descrição, data de nascimento, 
RG, foto) 
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 Dados para contato (p.ex. número de telefone, número de fax, endereço de e-mail, en-
dereço) 

 Dados de comunicação (p.ex. conteúdo de comunicação pessoal, telefônica ou escrita) 

 Dados fiscais (por exemplo, CPF) 

 Dados de qualificação e educação (por exemplo, diplomas e certificados de conclusão 
cursos NR’s) 

 Dados relativos à saúde (por exemplo, ASO) 

 Dados bancários (por exemplo, nº conta bancária); 

 Dados sobre permanência na empresa (por exemplo, registro de acesso de portaria, 
permissões de trabalho) 

 Dados legais (por exemplo, dados que devem ser apresentados para cumprimento de 
normas locais, como o portal de governo, o e-social, o que pode incluir dados pessoais 
sensíveis, conforme exigido pela legislação) 

 Dados sobre despesas (por exemplo, refeições individuais);  

 Dados sobre viagens de negócios (por exemplo, início e fim, partida e destino, motivo, 
quilometragem percorrida, placa de veículos particulares utilizados); 

 Dados biométricos; 

 Dados de RH (por exemplo, registro, local e projeto de trabalho, salário, data de entrada, 
férias, horas trabalhadas) 

 Dados de Segurança (por exemplo, relatório de incidentes, relatório de acidentes, per-
missões de trabalho, presença em diálogos de segurança) 

 Dados técnicos (por exemplo, dados de registro que são gerados com a utilização dos 
nossos sistemas e máquinas de TI, registros de qualidade para rastreabilidade) 

 

Além disso, nós tratamos as seguintes categorias de dados pessoais que geramos independen-
temente ou recebemos de terceiros: 

 Dados principais (p.ex. número do cliente/fornecedor) 

 Dados do contrato (p.ex. ID do contrato, histórico do contrato) 

 Dados de comunicação (p.ex. protocolos de consulta à empresa, imagens circuito in-
terno)  

 Dados fiscais e tributários 

 Dados oficiais do governo 

 Dados obtidos legitimamente de fontes disponíveis publicamente (por exemplo, redes 

sociais ou profissionais). 
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4. Para quais finalidades e com que fundamento jurídico os dados são tratados? 

Nós tratamos seus dados em conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e todas as outras leis aplicáveis.  

Realizamos o tratamento de dados pessoais principalmente para o cumprimento de obrigações 
contratuais (Artigo 7, inciso V, LGPD), mais precisamente para efeitos de início, execução ou 
cumprimento de um contrato. Isso inclui, por exemplo, a realização de pedidos, vendas internas, 
remessas e pagamento de mercadorias ou negociações de contratos.  

Caso você não seja uma parte contratante (por exemplo, você é um empregado de um parceiro 
comercial), o tratamento de seus dados pessoais poderá acontecer, também com base no Artigo 
7, inciso V da LGPD, como decorrência direta dos procedimentos preliminares e de execução de 
contrato com o parceiro ou fornecedor. Com seu empregador/cliente, estamos na fase de inicia-
ção ou execução de uma relação contratual como parte de nossas atividades comerciais. Esta-
mos tratando seus dados pessoais devido a sua atividade para seu empregador/cliente. 

Se necessário, tratamos dados pessoais para cumprir obrigações legais ou regulatórias (Artigo 
7, inciso II, da LGPD) e para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 
ou arbitral (Artigo 7, inciso VI, da LGPD), como, por exemplo, para as seguintes finalidades: 

 Preservação de requisitos legais de armazenamento; 

 Preservação de obrigações legais de notificação a autoridades; 

 Preservação de meios de prova legalmente admitidos em juízo; 
 

Além disso, tratamos dados pessoais para salvaguardar os seguintes interesses legítimos da 
thyssenkrupp e/ou Bercosul (Artigo 7, inciso IX, da LGPD), como, por exemplo: 

 Manutenção da relação comercial com clientes existentes; 

 Organização de eventos (por exemplo, controle de entrada); 

 Segurança patrimonial e segurança de nossos colaboradores; 

 Inclusão em nosso banco de dados de contatos, relações humanas após contato comer-
cial (p.ex. após dar seu cartão de visita); 

 Gestão de contratos; 

 Gestão de qualidade; 
 

Adicionalmente, nós tratamos dados pessoais para a proteção da vida ou da incolumidade física 
do titular ou de terceiros (Artigo 7, inciso VII, da LGPD).  

Por fim, caso seja necessário seu consentimento para embasar o tratamento de seus dados, este 
será coletado separadamente pela thyssenkrupp e/ou Bercosul ou por seu empregador/contra-
tante como decorrência direta dos procedimentos preliminares e de execução de contrato com o 
parceiro ou fornecedor, em conformidade com as disposições da LGPD. 
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5. Quem recebe seus dados? 

Seus dados serão tratados dentro da thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. e/ou Berco-
sul Ltda. pelos colaboradores envolvidos no início/implementação da relação comercial e execu-
ção dos respectivos processos comerciais ou envolvidos na operação de tratamento de dados 
que diz respeito à sua relação com a thyssenkrupp/Bercosul. 

Dentro de nosso grupo de empresas seus dados serão transmitidos a determinadas empresas, 
quando estas realizem tarefas centralizadas de processamento de dados para as empresas afili-
adas do grupo (p.ex. gestão centralizada de dados para contato, gestão centralizada de contra-
tos, eliminação de arquivos). 

Além disso, para cumprir nossas obrigações contratuais e legais, por vezes utilizamos prestados 
de serviço externos que são obrigados por cláusulas contratuais e acordos de tratamento de 
dados para cumprir com suas obrigações de proteção de dados, garantindo o mesmo nível de 
proteção de dados que a thyssenkrupp/Bercosul aplica internamente, de acordo com as leis de 
tratamento de dados (Artigo 39 da LGPD). Como exemplo temos os prestadores de serviço nas 
seguintes áreas: 

 Serviços de TI 

 Logística 

 Serviço de gestão de contratos com terceiros 

 Serviços ambulatoriais 

 Serviço de refeitório 

 Serviço de transporte 

 Segurança Patrimonial 

Além disso, transmitimos seus dados a outros destinatários fora da empresa que tratam seus 
dados sob sua própria responsabilidade, na condição de controladores. Por exemplo, as seguin-
tes categorias de pessoas responsáveis podem ser incluídas: 

 Instituições públicas devido a disposições legais (p.ex. autoridades fiscais); 

 Instituições públicas devido à imposição legal ou judicial (p.ex. juízes, Previdência Social, 
Tribunais, Conselhos de Classe, Sindicatos) 

6. Por quanto tempo seus dados serão armazenados? 

Tratamos seus dados pessoais enquanto for necessário para as finalidades acima mencionadas. 
Após a conclusão da relação comercial ou do contato com a thyssenkrupp/Bercosul, seus dados 
serão armazenados enquanto formos legalmente obrigados a armazená-los. Normalmente, para 
utilização como provas legais e obrigações de retenção, que são regulamentadas em leis. De 
acordo com essas leis, os períodos de armazenamento são de até 35 (trinta e cinco) anos, ou 
mesmo por prazo indeterminado, conforme o caso. Além disso, pode ser necessário reter dados 
pessoais pelo tempo durante o qual as reclamações podem ser reivindicadas contra nós (período 
de limitação legal, em regra, de até 10 anos, dependendo do objeto de disputa). 
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7. Você é obrigado a fornecer seus dados? 

Não há obrigação contratual ou legal de fornecer dados pessoais. No entanto, sem o processa-
mento de seus dados pessoais, não teremos as condições necessárias e indispensáveis para 
realizar medidas pré-contratuais, executar a relação contratual com você, seus empregados/cli-
entes ou seguir com o contato estabelecido. 

8. Seus dados são transmitidos a outro país? 

Na medida necessária para as finalidades acima, também transmitimos dados a empresas do 
grupo ou prestadores de serviço fora do Brasil. Tal transmissão ocorre, por exemplo, nos seguin-
tes casos: 

 SAP - Alemanha 
 Concur – Índia / Polônia 
 Clientes / Fornecedores em diversos países como EUA, Itália, México, China, 

Índia, Alemanha, Argentina, etc. 
 Empresas do grupo em diversos países como EUA, Itália, México, China, Índia, 

Alemanha, etc. 
 

Isso é feito em conformidade com requisitos de proteção de dados, particularmente a confirma-
ção de um nível adequado de proteção de dados, que é proporcionada por uma garantia ade-
quada (p.ex. na forma de uma cláusulas-padrão de proteção de dados de acordo com o Artigo 
33, inciso II, alínea ‘b’, da LGPD, que é acordada com o respectivo destinatário). 

9. Quais são seus direitos como titular de dados pessoais? 

Constituem alguns dos direitos dos titulares de dados pessoais, previstos no artigo 18 da LGPD: 

I. Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados; 

II. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

III. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade com o disposto na LGPD; 

IV. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os se-
gredos comercial e industrial; 

V. Eliminação dos dados tratados com base no consentimento do titular, salvo se houver 
outro fundamento legal que justifique a continuidade do tratamento; 

VI. Informações sobre o compartilhamento dos dados. 

Caso você nos tenha dado o consentimento para processar seus dados pessoais, você pode 
revogar este consentimento a qualquer momento. Observe que a revogação não tem efeito 
sobre a legalidade do tratamento de dados realizado antes da revogação e que não se estende 
ao tratamento de dados pessoais para o qual existe outra base legal para tratamento e que, 
portanto, pode ser continuado sem seu consentimento.  
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Para exercer seus direitos, entre em contato com o Encarregado de Proteção de Dados indicado 
no item 2. 

Você tem a opção de apresentar uma reclamação ao Encarregado de Proteção de Dados menci-
onado no item 2 deste documento ou à autoridade nacional de proteção de dados brasileira: 

 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD 
www.gov.br/anpd 

 
Situação desde: 04/11/2021 
 


