POLÍTICA DE PRIVACIDADE
ELKEM SILICONES BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Duquesa de Goiás, nº 716 – 2º andar – Real Parque, no estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ nº 07.790.648/0001-58 e filial na Rua Dona Francisca nº 8300, CEP
89.219-600, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Joinville, no Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.790.648/0004-09, ora referida somente como
“ELKEM”, a fim de dar transparência aos processos de tratamentos de dados pessoais
que compõem sua operação, apresenta a presente Política de Privacidade
(“Política”).
Essa política foi elaborada em conformidade com a legislação vigente, em especial a
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet - MCI) e a Lei nº 13.709/18 (Lei de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD).
Política de privacidade internacional
1. Introdução
Elkem é uma empresa global que integra pessoas ao redor do mundo todos os dias.
Por uma série de atividades que empreendidas pela Elkem, para cumprir sua missão
é necessário realizar o tratamento de Dados Pessoais coletados em razão de
contratos comerciais, coletados dos clientes ou eventualmente de membros do
público para ações específicas e justificadas.
A Elkem está comprometida em armazenar e processar informações sobre seus
colaboradores e relações comerciais em uma forma profissional de garantir a
privacidade.
A Elkem Brasil espera que seus funcionários lidem com os dados pessoais coletados
sempre baseando-se no máximo cuidado e de forma restritiva, forma segura e
legítima.
2. Objetivo da política
Esta Política explica quais dados pessoais são usados e coletados, para quais fins são
utilizados os dados pessoais e quais são seus direitos em relação aos dados pessoais
que dizem respeito a você.
3. Escopo da Política
Esta política se aplica a todas as unidades Elkem dentro do Brasil. No entanto,
unidades fora da União Europeia precisam cumprir a Política de Dados que diz
respeito à União Europeia ao processar dados pessoais pertencentes a funcionários e
outras pessoas de contato relacionadas com negócios ao fornecer serviços para estes
na União Europeia.
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Da mesma forma, ao processar dados pessoais sobre funcionários e pessoas de
contato relacionadas com negócios em atividades localizadas fora da União Europeia,
como no caso do Brasil, princípios semelhantes no tratamento de dados pessoais
ainda devem ser aplicados, além dos requisitos dada pela legislação local, como a
LGPD no Brasil.
4. Como e por que coletamos e usamos dados pessoais
a. Nosso site
No momento em que o Usuário visita o Site da Elkem Silicones, ocorre a coleta de
dados por meio de cookies. Os dados que coletados estão relacionados ao dispositivo
do Usuário, endereço IP e como você usa o site. Na Elkem, usa-se os dados coletados
por meio de cookies para fornecer ao Usuário a melhor experiência e também para
melhorar o rastreamento do site e o ajuste de padrões de uso e registro de
preferências.
Para uso de cookies essenciais ao funcionamento do Site, a base legal é o Legítimo
Interesse baseado em melhorar e desenvolver nosso site e em fornecer uma boa
experiência de usabilidade. Entretanto, com base no consentimento, é possível que
o usuário possa bloquear e excluir cookies adicionais ajustando as configurações do
navegador.
Entretanto, alerte para que isso pode afetar a funcionalidade do site e a experiência
do usuário.
b. Marketing
Se você se inscrever para receber notícias, boletins ou outra comunicação de
marketing, a Elkem Brasil coletará e armazenará seu nome e seu endereço de e-mail
para poder enviar a você newsletters. A base legal para o processamento é o Legítimo
Interesse.
Caso tenha se cadastrado e deseje parar de receber os e-mails, pode optar por se
descadastrar.
Você também pode seguir a Elkem nas redes sociais, nas quais cada provedor de
canal de mídia social individual também armazenará seus dados pessoais de acordo
com as informações em suas respectivas políticas de privacidade, sendo neste caso,
recomendável avaliar eventuais dúvidas nas políticas de privacidade das redes
sociais.
c. Recrutamento
Também haverá processamento de dados pessoais quando se candidata à algum
cargo na Elkem Brasil. Neste caso, os dados fornecidos como, por exemplo: nome,
detalhes de contato, informações sobre currículo e outras informações fornecidas no
ato da inscrição serão processados com o objetivo de cadastro no banco de currículos
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no prazo de 1 ano, e a base legal para o processamento em questão é o
Consentimento.
Caso o Candidato não deseje mais fazer parte do banco de dados, pode enviar um
pedido de descadastramento ao Encarregado.

d. Segurança
A Elkem aplica uma série de medidas de segurança física que exigem o
processamento de dados pessoais com o objetivo de prevenir o acesso ilegal ou não
autorizado a locais, edifícios, salas, sistemas, processos ou equipamentos. Por
exemplo, as instalações da Elkem podem ter registros de atividades, câmeras de
vigilância, controles de veículos de entrega e controle dos motoristas, bem como
controle de acesso de visitantes e funcionários. Os dados pessoais que recolhemos e
utilizamos, dependem das medidas de segurança em questão. As bases legais para
tal processamento de dados pessoais é o Legítimo Interesse em salvaguardar nossos
negócios e as leis locais aplicáveis e regulamentos.
e. Relações comerciais
Processamos dados pessoais para apoiar e gerenciar relacionamentos com clientes,
fornecedores e parceiros com o fim de iniciar novos contratos e executar nossas
obrigações contratuais. Esse processamento é baseado em seu consentimento e no
nosso legítimo interesse em promover relações comerciais e garantir uma boa gestão
e suporte para nossos clientes, fornecedores e parceiros.

f. Eventos sociais
A Elkem pode lidar com o registro para eventos sociais e processar dados pessoais
sobre as pessoas convidadas para o evento e pessoas inscritas no evento. Este
processamento é limitado à informação necessária para fins de organização e
acompanhamento do evento social e eventualmente podem incluir dados pessoais
como nome, endereço de e-mail e número de telefone, empregador, cargo, etc. A
coleta desses dados é realizada com base em seu cadastro nos eventos com o
consentimento fornecido ao se cadastrar. Os Dados serão apagados assim que os
objetivos para sua coleta forem cumpridos.
g. Due Diligence de Integridade
Como parte de nosso processo de Due Diligence de Integridade, coletamos
informações sobre nossos fornecedores e parceiros de negócios, a fim de garantir o
cumprimento das leis de anticorrupção e controles de exportação.
Este processo pode incluir a coleta de dados pessoais de pessoas associadas a tais
fornecedores e parceiros de negócios. As bases legais para o processamento de Due
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Diligence de Integridade é o cumprimento de dever legal, bem como o legítimo
interesse em proteger os negócios da Elkem.
h. Obrigações legais e procedimentos legais
A Elkem tem algumas obrigações legais que exigem o processamento de dados
pessoais, alguns deles tipicamente relacionados a impostos e contabilidade. Essas
obrigações legais podem variar de país para país e de empresa em empresa,
constituindo assim a base para esse tratamento de dados pessoais. No Brasil, a Elkem
também processa dados pessoais em relação a processos judiciais. O propósito e a
base legal para tal processamento é o exercício regular de direitos em processo
judicial da Elkem.
i. Canal de denúncias
A Elkem o incentiva a relatar quaisquer violações da lei, regras internas ou
reconhecidas internacionalmente padrões para negócios éticos. Por isso, operamos
um canal de recebimento de demandas dos titulares por meio de nosso site.
Os requerimentos podem ser feitos anonimamente e serão investigadas com estrito
sigilo. A base legal para o processamento é o nosso cumprimento de nossas
obrigações legais sob a lei aplicável e nossos interesses legítimos em lidar com
questões graves ou ofensas de maneira confidencial.
j. Quando você nos contata de outra forma
Se você tiver alguma dúvida sobre produtos ou serviços, ou em relação a projetos,
relações com fornecedores, contatos da mídia ou investidores, patrocínio ou
webmaster ou quaisquer feedbacks sobre nossos serviços, nós coletamos seu nome
e detalhes de contato para que possamos processar sua consulta. A base legal para
o processamento é o consentimento do titular ao fornecer seus dados e informações
acerca da situação. O processamento é necessário também para cumprir um contrato
com você ou tomar medidas antes de celebrá-lo.
5. Como compartilhamos dados pessoais
O acesso aos dados pessoais é estritamente limitado ao pessoal da Elkem e suas
subsidiárias controladas e afiliados que tenham autorização apropriada e uma
necessidade comercial clara para esses dados.
A Elkem não compartilha dados pessoais com terceiros, exceto em circunstâncias em
que tal compartilhamento seja necessário para viabilizar as nossas operações no
Brasil. Os acordos de processamento de dados são estabelecidos com empresas que
processam dados pessoais em nome da Elkem. Elkem não divulgará seus dados
pessoais a terceiros com o propósito de permitir que eles o comercializem.
A política interna de GDPR da Elkem descreve os procedimentos para transferência
de dados pessoais para uma unidade da Elkem em um país terceiro fora da União
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Europeia e as medidas de segurança tomadas para proteger os dados pessoais em
tais instâncias.
6. Retenção e exclusão de dados
Seus dados pessoais serão retidos pelo tempo necessário para cumprir a(s)
finalidade(s) legítima(s) para o tratamento a que foi destinado. Ao determinar os
períodos de retenção, teremos referência, entre outras coisas, se precisamos mantêlo para fins jurídicos ou de auditoria.
Sempre que possível, procuraremos tornar as informações pessoais anônimas para
deixar de identificar indivíduos e, em decorrência disso, minimizar possíveis danos.
Ainda, quando identificamos que isso não é mais necessário, temos medidas para
descartar dados pessoais com segurança.
7. Segurança da informação
A Elkem investe fortemente na segurança de dados e utiliza medidas de segurança
adequadas ao armazenamento de dados. Vamos tratar seus dados pessoais com
segurança e aplicaremos técnicas e medidas organizacionais para proteger seus
dados pessoais contra destruição acidental, ilegal, perda acidental, alteração,
divulgação ou acesso não autorizado. O acesso aos dados pessoais é estritamente
limitado aos colaboradores da Elkem e suas unidades de negócios controladas e
afiliadas com uma necessidade comercial clara para esses dados.
8. Seus direitos
Você tem o direito de ser informado, mediante solicitação, sobre quais dados pessoais
a Elkem processa sobre você, se houver algum tratamento. Você também pode
solicitar que quaisquer dados pessoais excessivos sejam excluídos ou bloqueados e
solicitar a retificação de quaisquer dados pessoais incorretos. Caso o tratamento de
dados seja realizado com base no seu consentimento, pode retirá-lo a qualquer
momento. Porém, vale ressaltar que retirar o seu consentimento, não garante que
seus dados sejam excluídos, uma vez que os mesmos dados podem ser tratados sob
perspectiva de outra base legal, situação que não afeta a legalidade do tratamento
de dados. Os pedidos deverão ser analisados caso a caso e se a eliminação dos dados
for barrada sob aspecto de outra base legal, você será informado.
Se você quiser mais informações sobre tratamento de dados pessoais além do que é
fornecido nesta política, por exemplo, sobre como suas informações são usadas,
como mantemos a segurança de suas informações e seus direitos de acessar as
informações, basta entrar em contato com o Encarregado de Dados através dos
meios de contato dispostos abaixo.
Através deste contato também é possível levar sua reclamação ao Encarregado de
proteção de dados. Orientamos, por fazer uma reclamação diretamente para a Elkem
antes de entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para
agilizar as respostas das eventuais dúvidas e também para sanar eventuais direitos.
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9. Detalhes de contato
Se você tiver alguma dúvida, preocupação em relação à sua privacidade ou quiser
exercer seus direitos, você pode nos contatar por dpo.elkem@martinelli.adv.br.
10. Alterações nesta Política de Privacidade
Nós mantemos nossa Política de Privacidade sob revisão regular. A Política de
Privacidade foi atualizada pela última vez em 26 de abril de 2022.
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