
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO (16/04/2021) 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE ENERGIA RECICLÁVEL - IBER, associação sem fins econômicos, com 

sede na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, inscrita na CNPJ/MF sob nº 26.655.646/0001-09, 

reconhece que as informações e documentos a serem fornecidas pela empresa cadastrada no aplicativo 

são, ou poderão ser, um ativo valioso, especial e único de propriedade da empresa cadastrada, fazendo-

se necessária a definição de regras relativas ao seu uso e proteção.  

No IBER, privacidade e segurança são prioridades e nos comprometemos com a transparência do 

tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/empresas cadastradas. Ao utilizar nossos serviços, os 

usuários entendem que coletaremos e usaremos suas informações pessoais nas formas descritas nesta 

Política, sob as normas de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições 

consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. 

Utilização da Informação Coletada 

Para isso, apresenta-se a Política de Privacidade e Proteção de Dados desse aplicativo com o objetivo 

de prover a necessária e adequada proteção às Informações Confidenciais das empresas cadastradas no 

app, a fim de viabilizar o desenvolvimento das finalidades sociais do IBER, em especial, mas sem constituir 

limitação, o apoio à gestão do sistema de logística reversa de baterias chumbo ácido.  

Empresas Cadastradas 

As empresas cadastradas no app são pessoas jurídicas de direito privado que têm, dentre as atividades 

contempladas no seu objeto social, o exercício de atividade econômica relacionada à fabricação, 

importação, reciclagem, distribuição, transporte ou comercialização de baterias chumbo ácido e, nessa 

condição, foi admitida nos quadros sociais do IBER. 

Proteção, Armazenamento e Tratamento das Informações Pessoais 

As informações coletadas pelo aplicativo são sigilosas e sujeitas a medidas de segurança e 

confidencialidade adequadas para impedir o acesso ou divulgação não autorizados, bem como alteração 

ou destruição dos dados indevidamente. 

As informações das empresas cadastradas, coletadas pelo aplicativo, são de sua propriedade exclusiva, e 

de utilização exclusiva pelo IBER, não sendo compartilhadas com nenhuma outra instituição, exceto para 

cumprimento de exigência legal, regulamentação ou ordem judicial. 

O IBER manterá todas as Informações Confidenciais em local seguro, com acesso limitado somente aos 

diretores, empregados, consultores ou agentes que necessitarem de tais Informações Confidenciais para 

os fins desta Política e para o cumprimento das finalidades sociais do IBER.  

A obrigação de confidencialidade estabelecida nesta Política, estende-se aos diretores, empregados, 

prestadores, consultores, agentes e colaboradores a qualquer título do IBER. 

Sem prejuízo das demais definições dadas pela presente Política, deverão ser consideradas como 

Informações Confidenciais todas e quaisquer informações escritas, verbais ou de quaisquer outros modos 



apresentadas, reveladas pela empresa cadastrada ao IBER, confiadas durante e em razão da participação 

da empresa cadastrada nos quadros sociais do IBER. 

Os dados pessoais coletados pelo IBER serão utilizados e armazenados durante o tempo necessário para 

a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas na presente Política de Privacidade sejam 

atingidas, considerando os direitos dos titulares dos dados e dos controladores. 

A proteção dos dados coletados pelo IBER será realizada por meio de medidas e soluções técnicas aptas 

a garantir a confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos seus dados. Além disso, o IBER também 

conta com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com controle de acesso às informações 

armazenadas. 

As restrições previstas nesta Política para a transferência, troca, uso e proteção da Informação Confidencial 

não se aplicam às informações que: 

a) seja comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto 

se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão do IBER; 

b) já esteja em poder do IBER, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que o IBER possa 

comprovar esse fato; 

c) tenha sido comprovada e legitimamente recebida pelo IBER de terceiros, estranhos à presente 

Política; 

d) seja revelada em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente 

até a extensão de tais ordens, desde que o IBER a cumpra qualquer medida de proteção 

pertinente e tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à empresa 

cadastrada, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção 

que julgar cabíveis. 

Na medida em que diga respeito ao cumprimento de sua finalidade social, conforme definido no Estatuto 

Social e Regimento Interno, o IBER está autorizado a divulgar as Informações Confidenciais, na extensão 

do necessário, a órgãos determinados pelo Governo, consultores, auditores e demais representantes 

autorizados pelo IBER.  

Prazo de vigência 

A presente Política é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

da revelação das Informações Confidenciais e enquanto o usuário se mantiver utilizando o aplicativo.  

Isenção de responsabilidade 

O IBER não se responsabiliza por: 

a) Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos usuários em 

relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela segurança 

dos processos de tratamento de dados e do cumprimento das finalidades descritas no presente 

instrumento; 

b) Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta culposa 

ou deliberada do IBER; 

c) Inveracidade das informações inseridas pelo usuário nos registros necessários para a utilização 

dos serviços do IBER;  

d) quaisquer consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé são de 

inteiramente responsabilidade do usuário; 

e) Confidencialidade dos dados de acesso, que fica sob a responsabilidade exclusiva do usuário. 

Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para o 

usuário, comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e 

cumpriremos as providências necessárias. 



Consentimento 

Ao utilizar os serviços do IBER e fornecer seus dados pessoais, o usuário manifesta o livre, informado e 

inequívoco consentimento com as disposições desta Política de Privacidade, pela qual autoriza 

expressamente o IBER a armazenar e tratar seus dados em consonância com a Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

Ressalte-se que a qualquer tempo e sem nenhum custo, o usuário poderá revogar seu consentimento, 

sendo importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pode implicar 

em mora do usuário no cumprimento das obrigações previstas no Sistema de Logística Reversa do Setor. 

Tais consequências serão informadas previamente ao usuário. 

Disposições Gerais 

O IBER faz uso de Cookies, que são arquivos de texto enviados pela plataforma ao seu computador e que 

nele se armazenam, que contém informações relacionadas à navegação do site. Em suma, os Cookies são 

utilizados para aprimorar a experiência de uso. 

Ao acessar nosso aplicativo e consentir com o uso de Cookies, você manifesta conhecer e aceitar a 

utilização de um sistema de coleta de dados de navegação com o uso de Cookies em seu dispositivo. 

O usuário pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear ou recusar os 

Cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode inviabilizar o 

funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. 

Nada na presente Política, que afete a titularidade ou a propriedade das Informações Confidenciais, será 

considerado. O IBER declara e reconhece que as Informações Confidenciais são de propriedade do 

usuário, sendo expressamente vedado seu uso em qualquer forma diversa daquela estabelecida nesta 

Política, sob pena de violação de suas obrigações ora assumidas, com a aplicação de todas as sanções 

previstas em lei. 

As Partes reconhecem expressamente que a transferência, troca e uso das Informações Confidenciais pelo 

IBER, na forma regulada por esta Política, não constituem condutas violadoras da ordem econômica 

conforme definidas pela Lei nº 12.529/2011, devendo o IBER observar, no uso e proteção das Informações 

Confidenciais, os estritos objetivos definidos no seu Estatuto Social e Regimento Interno. 

A utilização do aplicativo implica no aceite, por parte dos usuários, das condições e termos desta política. 

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos, você 

pode entrar em contato conosco por meio do nosso site: www.iberbrasil.org.br. 

A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez em: (16/04/2021). O 

IBER reserva-se o direito de alterar os termos desta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante 

comunicação aos seus usuários por e-mail ou notificação do aplicativo. 
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