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1. INTRODUÇÃO

A MOBILESYS SISTEMAS LTDA (“MOBILESYS”), pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n° 13.735.269/0001-68, com sede na Rodovia Joao Leopoldo Jacomel,

Número: 12475, Sala 24, Centro, CEP: 83.323-410, Pinhais PR, com o objetivo de pautar sua

atuação e procedimentos internos na transparência e no respeito à privacidade, adota esta

Política Interna de Privacidade (“Política”), com fins de assegurar o alinhamento de todos os

colaboradores da MOBILESYS às melhores práticas e métodos concernentes à proteção de

dados pessoais, que deverão, em todas as instâncias da organização, guiar suas atividades.

Esta Política estabelece quais devem ser os parâmetros adotados pelos colaboradores

da Empresa na execução de suas atividades rotineiras na organização, abrangendo tanto

aspectos internos quanto externos, buscando garantir a confidencialidade, integridade e

qualidade de todos os dados pessoais coletados e tratados pela Empresa.

Ao longo desta Política, serão apresentados pontos relevantes quanto aos direitos que

os colaboradores têm como titulares de dados, especificando a forma pela qual seus dados

serão tratados pela organização, bem como a finalidade e o tempo de armazenamento e

deleção. A MOBILESYS reconhece o valor e a importância de cada um de seus colaboradores e,

assim, assegura que o tratamento de dados se dará de maneira transparente e limitado às

situações no qual o tratamento faça-se estritamente necessário.

Pela importância das informações a serem apresentadas, é crucial que todos os

colabores realizem a leitura desta Política de maneira detalhada e com atenção, para que se

compreenda totalmente quais atitudes são deles esperadas quando do tratamento de dados

pela empresa, assim como quais são a extensão e finalidade do tratamento de seus dados

pessoais realizado pela MOBILESYS.

Nossas políticas e procedimentos atinentes à privacidade e proteção de dados são

alinhadas com as normas expressas na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº

13.709/2018), bem como nas demais regulações locais que abordam tais temáticas.



2. DEFINIÇÕES

Caso existam termos não definidos na lista a seguir, estes devem ser interpretados de

acordo com a presente Política, com os valores da MOBILESYS e com a Lei Brasileira:

• Lei Brasileira: todas as normas jurídicas vigentes, ou em vacatio legis (total ou parcial),

relacionadas à proteção de Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando à

Constituição Federal Brasileira; Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014); Decreto Regulamentador do Marco Civil

da Internet (Decreto nº 8.771/2016); Código Civil (Lei nº 10.406/2002), Código de

Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90); Lei de Acesso à Informação (Lei nº

12.527/2011);

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - “LGPD”: dispõe sobre o Tratamento de

Dados Pessoais, nos meios físicos e digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica

de direito público ou privado;

• Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural, identificada ou identificável;

• Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,

opinião Política, filiação à sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico ou

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,

quando vinculado a uma pessoa natural; em conjunto com Dado Pessoal, considerados

Dados Pessoais;

• Dado Anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado,

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu

Tratamento;

• Banco de Dados: conjunto estruturado de Dados Pessoais, estabelecido em um ou em

vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

• Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de

Tratamento;

• Controlador: pessoa jurídica de direito privado, a quem competem as decisões

referentes ao Tratamento dos Dados Pessoais;

• Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o

Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador;

• Encarregado: pessoa indicada pela EMPRESA para atuar como canal de comunicação

entre o Controlador, o Titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);



• Agentes de Tratamento: o Controlador e o Operador;

• Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

• Bases Legais: hipóteses previstas em lei e que legitimam o Tratamento dos Dados

Pessoais;

• Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do

Tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta

ou indireta, a um indivíduo;

• Pseudoanonimização: tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de

associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional

mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro

• Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular

concorda com o Tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade específica;

• Transferência Internacional: transferência de Dados Pessoais para país estrangeiro ou

organismo internacional do qual o país seja membro;

• Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD: órgão da administração pública

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o

território nacional;

• Colaboradores: todos os membros da EMPRESA, incluindo, mas não se limitando a

diretores, empregados, sócios, temporários, prestadores de serviços, estagiários e

aprendizes;

• Candidato: pessoa física que está concorrendo a vaga oferecida pela EMPRESA em um

processo seletivo.

3. PRINCÍPIOS GERAIS

A LGPD traz a previsão de princípios norteadores, que devem ser observados em todas

as atividades que envolvem o Tratamento de Dados Pessoais.

A MOBILESYS pautou a presente Política nestes princípios, sendo fundamental que,

para aplicação eficaz das boas práticas de privacidade, os Integrantes implementem os

princípios abaixo no exercício de suas atividades diárias:



• Princípios da Finalidade, Adequação e Necessidade (Minimização): Dados Pessoais só

serão tratados para os propósitos específicos e legítimos que sejam compatíveis com o

contexto do Tratamento. O Tratamento será limitado ao mínimo necessário para a

finalidade específica;

• Princípio da Qualidade: garantia aos Titulares de exatidão, clareza, relevância e

atualização dos Dados Pessoais, de acordo com as necessidades e finalidades do

Tratamento;

• Princípios da Transparência e Livre Acesso: direito garantido aos Titulares sobre como

seus dados são tratados, por quem, para quais finalidades, por qual período;

• Princípios da Segurança e Prevenção: adoção e implementação de medidas técnicas e

administrativas adequadas para proteger os Dados Pessoais de acessos não

autorizados, perda, destruição, alteração, ou divulgação indevida, bem como prevenir

quaisquer incidentes que possam causar danos aos Titulares;

• Princípio da não discriminação: o Tratamento de Dados Pessoais não poderá ser

realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos;

• Princípio da responsabilização e prestação de contas: os Agentes de Tratamento

devem demonstrar a adoção de medidas técnicas e administrativas eficazes, que

comprovem a observância e cumprimento das normas da Lei Brasileira, inclusive de

boas práticas de privacidade.

4. DADOS FORNECIDOS PELOS COLABORADORES

Ao se relacionar com a MOBILESYS, por meio de um contrato de trabalho e/ou de

estágio, o colaborador poderá fornecer:

• Nome e sobrenome;

• Data de nascimento;

• Filiação;

• Estado civil;

• Número de dependentes e qualificação destes;

• Nacionalidade;

• Número de cadastro de pessoa física (CPF) e identidade (RG);

• Endereço de residência;

• Endereço eletrônico (e-mail) pessoal;



• Telefone pessoal;

• Escolaridade;

• Registro em órgão de classe;

• Número de CTPS e PIS/PASEP;

• Licenças para atuação profissional;

• Gênero;

• Filiação sindical;

• Número do CNIS/Previdência Social;

• Informação sobre se o Integrante deve ser enquadrado como Portador de Necessidade

Especial;

• Informação se algum dependente menor é Portador de Necessidade Especial;

• Carta de dispensa ou pedido de demissão do último emprego.

5. FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais fornecidos pelos colaboradores poderão ser utilizados para as

seguintes finalidades:

• Participação no Processo de Admissão da MOBILESYS: Os dados pessoais serão

tratados para viabilizar a participação do candidato no Processo de Admissão da

MOBILESYS;

• Execução de contrato de trabalho: os dados pessoais serão tratados para praticar os

atos necessários para a execução do respectivo contrato, tais como gestão de

frequência, folha de ponto, remuneração, advertências, férias, se e quando aplicáveis,

dentre outros;

• Execução de contrato de prestação de serviços: os dados pessoais serão tratados para

a plena execução dos serviços contratados com você ou com a empresa com a qual

você está vinculado;

• Execução de Contrato Social: Os dados pessoais serão tratados para a prática de atos

inerentes às atividades da empresa;

• Acesso às dependências da MOBILESYS: Os dados pessoais serão tratados para

franquear acesso digital para ingresso na empresa através de um token disponibilizado

aos Integrantes;



• Acesso aos sistemas internos da MOBILESYS: Os dados pessoais serão utilizados para

a viabilização do acesso dos colaboradores aos sistemas internos da MOBILESYS, por

meio da criação de contas e cadastros pessoais.

• Cumprimento de obrigação legal: Os dados pessoais poderão ser utilizados para

cumprimento de obrigações legais perante órgãos de classe, de controle, órgãos

governamentais, dentre outros que se fizerem necessários ao cumprimento da lei;

• Exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral: a

MOBILESYS poderá utilizar os dados pessoais dos seus colaboradores para responder a

qualquer demanda judicial, administrativa ou arbitral, em qualquer repartição, pública

ou privada, em qualquer jurisdição, no exercício regular do seu direito de ação ou

defesa em processos;

Caso haja necessidade da utilização dos dados pessoais fornecidos pelos colaboradores

para outros objetivos não listados acima, todos os titulares cujos dados serão tratados para

finalidades diversas, receberão comunicação prévia e detalhada acerca dos pormenores do

tratamento, sendo garantido a estes o direito de retirada do seu consentimento.

Na ocorrência de finalidades diversas das apresentadas, os titulares também serão

informados acerca das consequências da retirada do seu consentimento, para que possam

tomar uma decisão devidamente informada e livre.

6. A EMPRESA COMO CONTROLADORA E/OU OPERADORA

A MOBILESYS, a depender da situação concreta, poderá se comportar tanto como

Controladora quanto Operadora de dados pessoais.

Nos casos em que assumir o papel de Controladora, a MOBILESYS será a definidora dos

meios essenciais e finalidades para as quais se dará o tratamento de dados pessoais. Assim,

será responsável por determinar a base legal para coleta dos dados, o tempo de

armazenamento, as formas de deleção, a finalidade da coleta e a necessidade para o

tratamento.

Nas circunstâncias em que a MOBILESYS atuar como Controladora, os Colaboradores

deverão pautar suas atividades com base nesta Política e nas diretivas emanadas do

responsável pela tomada de decisão quanto à forma de tratamento dos dados pessoais,



devendo sempre, em caso de dúvida, reporta-se a este para que obtenham os

direcionamentos corretos e adequados aos objetivos da MOBILESYS.

Quando a MOBILESYS figurar na qualidade de Operadora de dados pessoais, esta, e

por extensão todos os seus colaboradores, deverão agir em estrita obediência ao que for

determinado pela Controladora, não excedendo os limites da finalidade determinados pela

outra Empresa. Desta forma, os colaboradores deverão zelar pela qualidade e integridade dos

dados pessoais, sendo possível que tenham que assinar acordos de confidencialidade com a

empresa Operadora, quando assim for requerido, visando a correta execução do contrato

avençado entre ambos os agentes de tratamento.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais dos colaboradores poderão ser compartilhados com empresas

parceiras visando a consecução das finalidades descritas no capítulo 5 desta Política. Nestes

casos, as empresas parceiras assumirão o papel de Operadoras de dados pessoais, sendo

responsáveis por realizarem o tratamento de dados compartilhados pela Controladora (nesta

situação, a MOBILESYS), nos limites e finalidades determinados por esta.

A MOBILESYS também poderá compartilhar dados pessoais de colaboradores para

proteger seus interesses legais, incluindo, mas não limitados aos casos de: defesa em

processos judiciais, administrativos ou arbitrais, para evitar fraudes, para cumprir uma

investigação acerca de condutas ilícitas, para cumprir obrigações legais e/ou regulatórias.

Assegura-se que, caso haja o compartilhamento de dados para terceiros, ou seja

mudada a finalidade de tratamento pela qual o titular de dados expressou seu consentimento,

este será previamente notificado, sendo dada a possibilidade de que revogue seu

consentimento a qualquer tempo, na forma da LGPD.

8. TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Os colaboradores, neste ato, reconhecem e concordam que, no caso de operações

societárias – como reestruturação, reorganização, terceirização, fusão, incorporação ou venda

de ativos da MOBILESYS, os seus dados pessoais poderão ser transferidos, nos termos da

transação e da legislação aplicável.



Informa-se que os dados pessoais dos colaboradores poderão ser transferidos para

empresas localizadas em outros países para finalidade de armazenamento em nuvem. Nestes

casos, a MOBILESYS dará preferência para empresas com alto grau de reputação no mercado e

reconhecidos níveis de segurança implementados em sua gestão.

Nenhuma transferência ocorrerá em desalinho com as expectativas do titular,

seguindo a finalidades específicas e com fulcro no legítimo interesse de ambas as partes,

sendo o titular previamente notificado caso haja alguma mudança nos parâmetros regulatórios

e contratuais pelos quais seus dados serão tratados.

9. ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO DE DADOS

Os dados pessoais dos colaboradores poderão ser armazenados nos sistemas internos

informatizados e físicos da MOBILESYS.

Os dados serão armazenados de forma a serem registradas todas as atividades de

tratamento nas quais foram envolvidos, sendo também possível que haja a divisão dos dados

pessoais quanto a sua categoria, finalidade, base legal, transferências e compartilhamentos.

Estes registros deverão ser constantemente revisados e atualizados, com o intuito de garantir

a qualidade e integridade dos dados armazenados.

Os dados pessoais permanecerão armazenados pela MOBILESYS pelo período

necessário ao cumprimento das finalidades que motivaram sua coleta. Os prazos de retenção

serão mais bem detalhados na Política de Armazenamento e Eliminação de Dados Pessoais da

MOBILESYS, contudo, garante-se que os dados dos colaboradores serão armazenados apenas

quando estritamente necessário, devendo ser eliminados ou anonimizados quando cumprirem

seu objetivo determinado pela MOBILESYS.

10. UTILIZAÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA COLETA DE DADOS

A MOBILESYS incentiva que sejam tomadas precauções extras quando forem coletados

dados pessoais dos clientes e colaboradores por meio de fichas em papel ofício. A coleta

realizada desta maneira abre margem para possíveis incidentes de segurança, inconsistências

e dificuldades na atividade de tratamento:



 Erros na transferência das informações coletadas em papel para os sistemas

informatizados da MOBILESYS;

 Maior risco na transferência ou compartilhamento dos dados coletados para empresas

parceiras e mesmo para outras áreas dentro da Organização;

 Risco de perda, deterioração, e difícil visualização dos dados escritos nas fichas em

papel;

Desta forma, toda a coleta de dados realizada na MOBILESYS deve ocorrer,

preferencialmente, em meios digitais, visando facilitar o controle e transparência das

informações, além de garantir maior segurança e confidencialidade dos dados. Nos casos em

que não for possível o tratamento desta maneira, reforça-se a necessidade de que seja tomado

um especial cuidado no processamento dos dados em meios físicos.

11. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES E DA EMPRESA

A MOBILESYS fornecerá todos os equipamentos necessários para que os colaboradores

desempenhem corretamente as suas atividades profissionais. De posse destes equipamentos,

os colaboradores deverão conservá-los e utilizá-los de maneira alinhada com as diretrizes

trazidas nesta Política e na Política de Segurança da Informação da Companhia.

A MOBILESYS poderá, a seu critério exclusivo, permitir que os colaboradores utilizem

equipamentos particulares, a exemplo de recursos computacionais como notebooks,

smartphones e tablets, para desempenharem suas atividades na organização. Para que seja

autorizado o uso desses equipamentos, estes devem passar por uma inspeção prévia realizada

pelo departamento de tecnologia da informação, com fins de garantir a segurança daqueles

dispositivos e atestar sua adequação aos padrões adotados pela MOBILESYS.

A liberação da utilização de dispositivos particulares para o desempenho das

atividades na Companhia é prerrogativa unicamente desta, devendo o colaborador concordar

integralmente com as diretivas expostas nesta Política para que seja possível a utilização do

seu equipamento no ambiente corporativo.

O uso de aparelhos que não tiverem sido devidamente autorizados para o

desempenho de suas atividades laborativas dentro do ambiente corporativo, será considerado

como um incidente de segurança da informação, estando o colaborador sujeito às punições

previstas nesta Política.



12. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ONLINE

Quando da utilização de quaisquer dispositivos para a execução do trabalho, sejam

estes disponibilizados pela MOBILESYS ou particulares, as suas atividades online poderão ser

monitoradas, a fim de gerenciar a produtividade no ambiente de trabalho e verificar a

conformidade com procedimentos internos, qualidade, proteção e segurança de Dados

Pessoais.

Todos os ativos de informação e recursos computacionais utilizados no ambiente

corporativo, com acesso ao sistema interno da MOBILESYS, assim como as informações

trafegadas e armazenadas nos mesmos, incluindo conta do e-mail corporativo e histórico de

buscas por site da Internet, estarão sujeitos ao monitoramento realizado pelo departamento

de tecnologia da informação.

Nenhuma das atividades de monitoramento relatadas constitui violação à intimidade

do colaborador, tendo em vista que esses cuidados se dão com vistas a resguardar a segurança

dos ativos de informação e a segurança jurídica da MOBILESYS. Ao acessar o sistema interno

da Companhia, o colaborador sabe de tal monitoramento e compreende a necessidade de

seguir os termos apresentados nesta Política e nas outras políticas internas relacionadas ao

tema.

As ligações telefônicas realizadas pelos colaboradores com o uso dos aparelhos da

MOBILESYS poderão ser gravadas e monitoradas, visando assegurar a correta execução das

suas atividades laborais, e com fins de garantir maior segurança jurídica à Companhia em

possíveis situações judiciais e administrativas posteriores.

13. ACESSO REMOTO

Nos casos em que se demonstrar cabível e necessário o acesso remoto dos

colaboradores aos ativos de informação e recursos computacionais da MOBILESYS, esta poderá

permitir, a seu critério exclusivo, a utilização destes recursos em ambiente diverso do

corporativo.



Nestas circunstâncias, a Companhia poderá disponibilizar os equipamentos necessário

para a execução das atividades do colaborador, ou determinar que este realize suas atividades

com seus equipamentos particulares, os quais estarão sob monitoramento da MOBILESYS.

O colaborador que estiver em acesso remoto, será o único responsável pelas ações

realizadas com suas credenciais, inclusive por terceiros que porventura tiveram acesso ao

sistema interno da MOBILESYS a partir de sua credencial.

Caso o colaborador utilize seus equipamentos internos para o desempenho das

atividades da Companhia, o departamento de tecnologia da informação deverá instalar no

equipamento ferramentas de proteção contra códigos maliciosos, firewall local ativo, e outras

medidas que entender cabível para a garantia da segurança do acesso.

14. DIREITOS DO TITULAR

Seguindo o preceituado na LGPD, aos colaboradores, como titulares de dados, são

garantidos uma série de direitos, sobretudo os seguintes:

 Confirmação da existência de tratamento;

 Acesso aos dados;

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou

tratados em desconformidade com a lei;

 Portabilidade, de acordo com regulamentação da autoridade;

 Revogação do consentimento, se aplicável;

 Eliminação dos dados tratados com o consentimento, se aplicável;

 Informação da possibilidade de recusar o consentimento e consequências;

 Informação das entidades pública e privadas a quem os dados foram compartilhados;

 Direito de oposição em havendo descumprimento da lei nas hipóteses de dispensa do

consentimento;

Nosso objetivo é responder às solicitações feitas pelos colaboradores e ex-

colaboradores no prazo de quinze dias, mas podemos estender esse período por mais dois

meses, disponibilizando uma declaração clara e completa quanto à origem dos dados,

(in)existência de registro, critérios utilizados e finalidade de tratamento. No entanto, para



solicitações limitadas à confirmação do tratamento ou ao acesso de dados, a resposta será

providenciada de imediato, em formato simplificado.

Para demandar qualquer solicitação de informação quanto ao tratamento de seus

dados pessoais pela MOBILESYS, o colaborador deve enviar e-mail para o endereço

contato@mobilesys.com.br identificando-se a partir de suas credenciais da organização (nome

completo, função, setor e filial da Companhia na qual trabalha) e requerendo o que entender

necessário naquela situação.

15. MEDIDAS DE SEGURANÇA

A MOBILESYS se compromete a desenvolver seus melhores esforços visando:

 Implementar e manter todas as medidas físicas, técnicas e organizacionais apropriadas

a proteger as informações pessoais de seus colaboradores, prestadores de serviços,

parceiros e clientes, de acessos não autorizados e de situações acidentais, internas ou

externas, ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma

de Tratamento inadequado ou ilícito dessas informações;

 Monitorar seus sistemas e redes regularmente, envidando todos os esforços cabíveis

para identificar, sanar e neutralizar vulnerabilidades e ataques;

 Garantir que as atividades de Tratamento de Dados Pessoais serão conduzidas apenas

por colaboradores e/ou terceiros autorizados e devidamente treinados para cumprir

com as obrigações aqui estabelecidas e com as Políticas pertinentes;

 Adotar as medidas de segurança necessárias para resguardar a operação dentre

tecnologias disponíveis no mercado ao tempo do negócio;

 Adotar sistemas auditáveis e buscar a contínua manutenção da confidencialidade,

integridade e disponibilidade da segurança da informação;

 Possuir um plano de ação frente a incidentes de segurança, físicos ou digitais.

Caso o colaborador verifique a ocorrência de qualquer incidente de segurança da

informação relacionada à sua rotina de trabalho, em dispositivos fornecidos pela MOBILESYS

ou em seus próprios, deverá, imediatamente, contatar a equipe de Tecnologia da Informação e

o Encarregado dos Dados Pessoais da Companhia, para tomada de providências e contenção

de danos.



O time de Tecnologia da Informação (TI) poderá ser contatado por meio dos seguintes

canais:

E-mail: geraldo@mobilesys.com.br

Celular: 93 99194-5059

O Encarregado dos Dados Pessoais da MOBILESYS poderá ser contatado por meio dos

seguintes canais:

E-mail: rogerio@mobilesys.com.br

Celular: 41 99235-0093

16. TREINAMENTOS

Para inserir a proteção de dados como parte da cultura da MOBILESYS, garantir que

todos os colaboradores possuam conhecimentos acerca das questões trazidas nesta Política, e

que tenham noções básicas acerca de privacidade e proteção de dados, serão oferecidos

cursos e treinamentos para formação de todos os colaboradores em tópicos relevantes para o

exercício de suas atividades na Companhia.

Desta forma, serão oferecidos cursos básicos e introdutórios a todos os colaboradores

da empresa. Além disso, para áreas específicas da empresa, nas quais a gerência entender

necessário conhecimentos mais aprofundados em determinado assunto, serão oferecidos

cursos avançados, direcionados à realidade prática das atividades da área, com o objetivo de

garantir a excelência técnica dos colaboradores.

O comparecimento e finalização dos cursos oferecidos é mandatório.

17. PENALIDADES

A observação desta Política pelos Integrantes da MOBILESYS é obrigatória.

Violações a esta Política poderão ensejar a aplicação de sanções disciplinares pela

Companhia incluindo, quando aplicável, advertência, suspensão ou/e demissão/rescisão

contratual, sem prejuízo da imposição de outras penalidades porventura aplicadas pelas

autoridades públicas constituídas.



A MOBILESYS ainda se reserva o direito de adotar as medidas judiciais cabíveis e de

comunicar as autoridades competentes, quando julgar necessário.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Política ficará disponível apenas para uso INTERNO da MOBILESYS e deve ser

cumprida imediatamente a partir da data de sua aprovação, continuando válida por tempo

indeterminado.

Em caso de mudanças substanciais desta Política, os colaboradores serão notificados

de suas alterações.

Os colaboradores concordam que devem ler e interpretar esta Política de acordo com

as demais Políticas da MOBILESYS, como, mas não limitado a: Política de Segurança da

Informação e Uso das TICs, Política de Privacidade, Política de Armazenamento e Eliminação de

Dados Pessoais.

O Departamento de Recursos Humanos deverá divulgar periodicamente esta Política e

incluí-la em treinamentos periódicos a todos os Integrantes da MOBILESYS, devendo também

mantê-la disponível em local a que tenham livre acesso.

A MOBILESYS, em momento oportuno, indicará um Encarregado para aceitar

comunicações dos colaboradores e clientes, prestar esclarecimentos e adotar providências,

bem como para atuar como canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de

Dados (ANPD).

Até lá, em caso de questionamentos, os Integrantes poderão encaminhar suas dúvidas

para o seguinte canal de atendimento:

E-mail: juridico@mobilesys.com.br


