
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – ACIC 

 

1. Sobre a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru – ACIC: 

A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru – ACIC é hoje a maior Associação 

Comercial do Norte e Nordeste, com mais de mil e seiscentos associados, superando os 

índices registrados em todas as capitais nordestinas, o que demonstra a força do 

associativismo no Município.  

2. Sobre a Política de Privacidade da ACIC: 

Ao realizar alguma transação em nosso website, como parte do processo, são coletadas 

algumas informações pessoais que você nos fornece, tais como nome, e-mail e endereço, 

por exemplo.  

O acesso ao nosso website implica também no envio automático de dados como o protocolo 

de internet do seu computador e endereço de IP.  

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é 

importante para o ACIC, e todas as suas informações pessoais recolhidas serão usadas para 

ajudar a tornar a sua visita no nosso site a mais produtiva e agradável possível. 

A política de privacidade da ACIC é regida, interpretada e executada de acordo com 

legislação nacional, especialmente em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e tem a finalidade de demonstrar nosso compromisso 

com os associados e demais usuários. 

3. Consentimento:  

Ao fornecer informações pessoais para concluir alguma transação em nosso website, a ACIC 

considerará que você está de acordo com a coleta de dados para serem utilizados pela nossa 

entidade. 

Se houver a necessidade de solicitação de suas informações pessoais por qualquer outra 

razão secundária, iremos pedir diretamente o seu consentimento, lhe fornecendo a 

oportunidade de não consentir.  

Caso você mude de ideia depois de nos fornecer seus dados, poderá a qualquer momento 

revogar o consentimento, bastando entrar em contato por via eletrônica para Laurenice 

Lopes, Encarregada LGPD, através do contato: acic@aciccaruaru.com. 

Reforçamos que os dados coletados serão acessados apenas por profissionais autorizados 

internamente e compromissados com o dever de confidencialidade e preservação da 

privacidade nos termos desta política. 

4. Da não divulgação: 

Não serão divulgadas informações pessoais a terceiros não autorizados, exceto se formos 

obrigados por força de lei ou por determinação judicial.  A ACIC cuidará para que seus dados 

pessoais estejam seguros e protegidos, ficando proibida a sua utilização para qualquer outra 

finalidade que não autorizada. 
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5. Ligações a sites de terceiros: 

O website ACIC possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver, podem conter 

informações/ferramentas úteis para os nossos visitantes. 

Uma vez que você deixe o nosso site ou seja redirecionado para um aplicativo ou site de 

terceiros, você não será mais regido por nossa política de privacidade. Nesse caso, não 

somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e recomendamos que você 

leia suas políticas de privacidade, para entender a maneira como suas informações pessoais 

serão usadas por eles. 

6. Segurança: 

Embora nenhum método de transmissão pela Internet ou armazenamento eletrônico seja 

100% seguro, a ACIC toma precauções e adota as melhores práticas de segurança da 

informação para proteger suas informações pessoais, nos certificando de que elas não serão 

perdidas, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 

7. Alterações na política de privacidade: 

Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento. Então, 

solicitamos que revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito 

imediatamente após sua publicação no site. Se fizermos alterações de materiais para essa 

política, iremos notificá-lo aqui que eles foram atualizados, para que você tenha ciência 

sobre quais informações coletamos, como as usamos, e sob quais circunstâncias as usamos 

e/ou divulgamos. 

Se houver alterações nesta política que necessitem da coleta de novo consentimento, os 

usuários cadastrados serão notificados de acordo com os endereços informados. 

8. Prazo de retenção dos dados pessoais 

Os dados coletados pela ACIC serão armazenados enquanto o associado/usuário estiver com 

seu cadastro ativo e desde que seja necessário para manutenção dos serviços oferecidos. 

Salvo se houver a solicitação expressa para exclusão dos seus dados, conforme previsto na 

Seção 3 desta política. 

 

 

 

 

 


