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Identificação da empresa 

A Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, registrada no CNPJ sob nº 
09.257.558/0001-21 e a Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia, 
registrada no CNPJ sob nº 89777.692/0001-92, atuam como controladoras dos 
seus dados pessoais para as finalidades de tratamento de dados pessoais 
descritas neste termo. 

Atendemos, também, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - 
13.709/2018). Este documento fornece as informações necessárias sobre os 
seus direitos e as nossas obrigações, além de explicar como, para quê e 
quando os seus dados pessoais são tratados. 

 
Dados pessoais utilizados e para quais finalidades 

Não utilizamos quaisquer dados pessoais desnecessários seus e não 
trataremos seus dados de nenhuma outra forma, exceto conforme especificado no 
quadro abaixo: 
 

Atividade Compartilhamento de conteúdo publicitário   

Dados Pessoais 
Utilizados 

Nome, imagem, voz 

Finalidade 
Compartilhar materiais produzidos para o Jornal 
Certel em outros meios de comunicação 

Fundamento Legal Legítimo Interesse 

 
Forma e duração da utilização dos seus dados 

O tratamento dos dados pessoais ocorrerá através do compartilhamento da 

matéria jornalística veiculada no Jornal Certel, na qual você participou de forma 

livre e espontânea. 

Os seus dados pessoais permanecerão armazenados em nossos sistemas e 

mídias sociais, sendo que serão mantidos por nós enquanto nossos interesses 

legítimos não se sobreporem aos seus direitos, de maneira que, a qualquer 

momento e de forma facilitada, você pode solicitar a remoção dos seus dados 

pessoais das matérias compartilhadas em nossas redes sociais, salvo se a 

manutenção dos dados se fizer necessária para o cumprimento de obrigação 

legal, regulatória, contratual ou exercício regular de direitos ou estivermos 

obrigados por determinação judicial a mantê-los armazenados. 

 
Informações sobre o compartilhamento de dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão compartilhados: 

 Com os colaboradores da Certel para o desenvolvimento da atividade 
descrita neste documento;  
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 Com os visitantes dossites e/ou redes sociais da Certel, a partir do 
compartilhamento da matéria nestes locais; 

 Com os profissionais e parceiros que nos auxiliam na execução da 
atividade descrita neste termo. 
 

Gostaríamos de destacar que os compartilhamentos indicados acima 
observarão os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre 
acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não 
discriminação e responsabilização e prestação de contas. 
 
Direitos do titular 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) garante a você uma série 

de direitos sobre seus dados pessoais. Você pode nos solicitar o atendimento a 

qualquer um deles de forma presencial ou encaminhando mensagem ao e-mail 

privacidade@certel.com.br.  

De acordo com a lei, você tem direito a: 

 Confirmar a existência de tratamento de dados pessoais; 

 Acessar os seus dados pessoais, caso exista tratamento; 

 Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 Anonimizar (impossibilitar a sua identificação através do dado), bloquear 

ou eliminar dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a lei; 

 Eliminar os dados pessoais tratados com o consentimento; 

 Obter informações sobre o compartilhamento de seus dados com 

terceiros; 

 Se opor ao tratamento realizado por nós; e 

 Nos casos em que não tratamos adequadamente suas solicitações, 

registrar reclamação perantea Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados – ANPD. 

 

Se recebermos uma solicitação sua para exercer qualquer um dos direitos 
acima, podemos pedir que você confirme sua identidade antes de atendermos a 
solicitação, com o objetivo de garantir que seus dados se mantenham protegidos 
em segurança. 
 
Como nos contatar 

Já informamos nos itens acima, mas não custa repetir: você pode nos contatar 
a qualquer momento para solicitar informações, exercer seus direitos ou 
recomendar sugestões. Basta enviar um e-mail para privacidade@certel.com.br.  
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