
                                         

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Missão da ATRHOL é atender às necessidades de logística e transportes, proporcionando uma 

experiência positiva, inovadora e sustentável para nossos clientes, parceiros, colaboradores e 

sociedade.  

 

1. Objetivo desta Política de Privacidade 

 

1.1.  Apresentar de forma objetiva como a ATRHOL trata seus dados, considerando que 

o objetivo da LGPD é proteger o cidadão compreendendo-o como soberano de seus 

dados. 

 

2. Dados Pessoais:  

 

2.1. São informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. 

Entendemos por Tratamento de Dados toda e qualquer operação realizada com os 

Dados Pessoais de forma automatizada ou não desde a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, armazenamento, arquivamento, eliminação, avaliação, 

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

extração. 

 

3. Quem são os Agentes de Tratamentos de Dados Pessoais? 

 

3.1. São os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais e se dividem em 

CONTROLADOR e OPERADOR. O Controlador é a pessoa física ou jurídica 

responsável pelas decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. O 

Operador é a pessoa física ou jurídica que realiza o Tratamento de Dados Pessoais 

em nome do Controlador, seguindo suas orientações 

 

3.2. Nosso Encarregado ou DPO (Data Protection Officer) é o Sr. José Elizeu Abreu de 

Oliveira, que se encontra em nossa matriz no endereço Rua das Indústrias, 245 - 

Bairro: Distrito Industrial II, Horizontina - RS. CEP: 98920-000. 

 

3.3. Para tratar de dúvida, reclamação, sugestão, informação ou solicitação referente a 

esta Política de Privacidade ou exercer seus direitos previstos na LGPD, você pode 

enviar um e-mail para lgpd@atrhol.com.br 

 

4.  A ATRHOL coleta seus dados pessoais nas seguintes situações: 

• Quando você solicita uma cotação; 
• No contato - fale conosco; 
• No carreiras; 
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4.  COOKIES  

Para a utilização de nosso site e preenchimento de formulários, são utilizados COOKIES, de 

acordo com a política descrita neste documento.  

4.1. COOKIES: Cookie é um arquivo que contém um identificador (uma sequência de letras 

e números) que é enviado por um servidor na WEB para um navegador e armazenado pelo 

navegador. O identificador é então enviado de volta ao servidor toda vez que o navegador 

solicita uma página do servidor. Os cookies podem ser cookies “persistentes” ou cookies de 

“sessão”. Um cookie persistente será armazenado por um navegador e permanecerá válido 

até a data de vencimento definida, a menos que seja excluído pelo usuário antes da data de 

vencimento; um cookie de sessão, por outro lado, expirará no final da sessão do usuário, 

mas as informações pessoais que armazenamos sobre você podem estar vinculadas às 

informações armazenadas e obtidas a partir de cookies;  

Normalmente a maioria dos navegadores permite que você se recuse a aceitar cookies. O 

bloqueio de todos os cookies poderá causar um impacto negativo na usabilidade de nosso 

site, podendo não ser possível utilizar todos os recursos do site. Você pode excluir os cookies 

que já estão armazenados no seu computador, este ato também pode prejudicar a 

navegabilidade e usabilidade do site em geral. 

 

5. Para quais finalidades coletamos seus dados 

As informações pessoais recebidas por meio de nosso site serão usadas para os fins 

especificados nesta política ou nas páginas relevantes do site. As Informações serão 

solicitadas quando você for preencher algum dos formulários presentes em nosso site para 

solicitação de cotação, cadastro no carreiras e contato/fale conosco. 

Podemos usar suas informações pessoais para o seguinte: 

• Personalizar o nosso site para você;  
• Possibilitar o uso dos serviços disponíveis em nosso site;  
• Enviar comunicações de marketing relacionada ao nosso negócio, cuidadosamente 

selecionadas que acreditamos ser do seu interesse; 
• Manter nosso site seguro e evitar fraudes;  

 

6. Segurança de suas informações pessoais 

Tomamos as devidas precauções técnicas e organizacionais para evitar a perda, mau uso ou 

alteração de suas informações pessoais sem a devida autorização. 

 

7. Alterações 

Podemos atualizar esta política periodicamente, através de publicação de uma nova versão 

em nosso site. Sugerimos que você leia esta página ocasionalmente para garantir que 

compreenda quaisquer alterações nesta política.  



8. Direito  

Você, enquanto titular de dados, pode exercer direitos previstos na Lei Geral de Proteção 

de Dados, entrando em contato com a ATRHOL. 

    8.1. Quais são os seus direitos? 

• Confirmação da existência do tratamento. 
• Direito de acesso aos dados. 
• Direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. 
• Direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, de acordo 

com a regulamentação da ANPD, resguardados os segredos comerciais da ATRHOL. 
• Direito de garantia à disponibilidade, à autenticidade, à integridade e à 

confidencialidade dos dados. 
• Direito de ser notificado sobre mudanças no tratamento dos dados. 
• Direito a limitação/oposição ao tratamento de dados. 
• Direito à eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu consentimento. 
• Direito à informação sobre as entidades públicas ou privadas com as quais 

compartilhamos os seus Dados Pessoais; 
• Direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre 

as consequências da negativa. 
• Direito à revogação do seu consentimento. 

 

9. Por quanto tempo guardamos os seus dados? 

Nós armazenaremos os seus dados pelo tempo necessário para o cumprimento das 

finalidades para os quais eles foram coletados, inclusive para fins de cumprimento de 

obrigações legais, contratuais ou eventual requisição de autoridades competentes. Em 

relação a nossa base de currículos o prazo de guarda é de 1 ano após o envio dos seus dados 

ou até o momento em que você solicitar a exclusão dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 


