
POLÍTICA DE COOKIES

1. INTRODUÇÃO

Os cookies são usados para observar hábitos de visita nos sites e portais da internet, 

permitindo lembrar suas preferências, analisar audiências e exibir anúncios 

personalizados. A função dos cookies é agilizar a análise do tráfego virtual ou/e indicar 

quando um site específico é visitado, garantindo assim que lembraremos das suas 

preferências de navegação, proporcionando personalização na oferta de serviços e 

empreendimento da VIC ENGENHARIA.

O website da VIC ENGENHARIA utiliza cookies para coletar informações de uso 

estatístico, entretanto, automaticamente anonimiza os dados coletados, ou seja, não 

são identificadas a localização ou a identidade do usuário.

Vale ressaltar que por meio dos cookies a VIC ENGENHARIA não pode acessar outras 

informações armazenadas no seu dispositivo, mesmo se esses cookies forem baixados 

em nossos sites. Os cookies não podem realizar o upload de códigos de qualquer tipo 

ou carregar vírus ou malware, logo, não prejudicando o terminal do usuário.

Você pode gerenciar suas preferências de cookies em seu navegador durante a 

navegação no nosso website VIC ENGENHARIA. Para saber mais, acesse as 

instruções sobre como habilitar/desabilitar os cookies em seu navegador de 

preferência: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

2. FUNCIONALIDADES DOS COOKIES

Os cookies possuem diversas utilidades que auxiliam a tornar a sua experiência online 

mais personalizada, interativa e direta, entretanto, essa experiência é garantida 

somente caso você esteja utilizando o mesmo dispositivo e o mesmo navegador de 

último acesso ao website. 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contra-rastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam&redirectlocale=pt-BR
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac


2.1. RECONHECIMENTO E RESPOSTA

Os cookies nos auxiliam a compreender como você interage e utiliza o nosso website, 

não necessitando nos informar novamente suas preferências, quando realizar uma 

nova consulta. Por exemplo, eles são utilizados para identificar o seu ID de usuário 

quando você nos visita, para que possamos conhecer suas configurações e 

preferência, como:

2.1.1. Fornecer uma experiência mais personalizada ao te ajudar a prosseguir no 

seu percurso e a navegar para as páginas mais relevantes de forma mais 

eficiente;

2.1.2. Lembrar determinadas preferências pessoais como, por exemplo, as 

definições de idioma;

2.1.3. Direcioná-lo(a) para o conteúdo da marca, redes sociais ou sites de parceiros 

selecionados.

2.2. APRIMORAMENTO CONSTANTE

Os cookies também nos permitem melhorar o nosso site observando como os usuários 

o acessam. Assim, avaliamos quais conteúdos são mais populares, úteis ou 

interessantes aos nossos usuários. Possibilitando:

2.2.1. Compreender a forma como os visitantes acessam o site da VIC 

ENGENHARIA, para que possamos melhorá-lo e otimizar a sua experiência;

2.2.2. Testar interações e apresentar os conteúdos que sejam mais relevantes para 

os nossos visitantes de forma individual e personalizada.

Ressaltamos novamente que os dados coletados são anonimizados automaticamente 

por ferramentas específicas de tecnologia, logo, o anonimato está garantido na 

navegação do nosso website VIC ENGENHARIA.



3. CLASSIFICAÇÃO DOS COOKIES UTILIZADOS NO WEBSITE DA VIC 
ENGENHARIA

TIPO DE COOKIE O QUE ELES FAZEM?

Necessários

Cookies necessários auxiliam a realizar um website intuitivo, 

ativando funções básicas como navegação e acesso às áreas 

seguras. Vale ressaltar que o site não pode funcionar 

corretamente sem esses cookies.

Estatísticos
Cookies de estatísticas auxiliam o proprietário do site a entender 

como os visitantes interagem nas páginas, coletando e 

reportando informações de navegação de forma anônima.

4. COOKIES PRÓPRIOS E DE TERCEIROS

4.1. Os cookies próprios: São cookies que nós, VIC ENGENHARIA, 

implementamos no nosso website que você está visitando no momento e 

com o qual irá interagir quando prosseguir com o seu percurso no website, 

na procura de serviços e empreendimentos;

4.2.  Cookies de terceiros: Prestadores de serviços de tecnologia poderão 

utilizar seus próprios cookies, com a nossa autorização, para prestação de 

serviços à VIC ENGENHARIA. Estes cookies coletarão os seus dados de 

navegação nas nossas propriedades para as finalidades previstas nesta 

política. São exemplos de terceiros os cookies de estatística do Google 

Analytics.

5. O QUE ACONTECE SE VOCÊ RECUSAR OS COOKIES?



5.1. Se você optar por rejeitar os nossos cookies ou de terceiros, utilizando a 

respectiva função disponibilizada no nosso site para retirar o seu 

consentimento, você só poderá utilizar as funcionalidades de navegação que 

podemos garantir que funcionarão sem estes cookies;

5.2.  A maior parte dos navegadores são configurados para aceitar 

automaticamente os cookies. Entretanto, você pode alterar as configurações 

padrões para bloquear os cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver 

sendo enviado ao seu dispositivo. Existem diversas formas de gerenciar seus 

cookies, sendo possível criar um bloqueio geral ou específico, além de 

bloquear cookies de terceiros em relação a um site. Mas vale ressaltar que 

bloquear todos ou parcialmente os cookies pode afetar o funcionamento da 

sua experiência, visto que não será possível identificar suas preferências e 

interesses.

6. COMO GERIR OS COOKIES DO SEU NAVEGADOR?

6.1. Você pode gerir, por meio da ativação, desativação ou exclusão as 

configurações de cookies do nosso website por meio das configurações do 

seu navegador de preferência. A maioria dos navegadores permitem a 

gestão dos cookies através da aceitação, rejeição de todos ou parcialmente;

6.2.  A gestão de cookies está disponível na função de “ajuda”, integrada ao seu 

navegador de preferência;

6.3. Faz-se necessário que você saiba que, se você alterar as definições e 

bloquear determinados cookies, talvez você não consiga utilizar na íntegra 

algumas funcionalidades do nosso website e poderemos não conseguir 

disponibilizar conteúdos que tenha visto ou utilizado anteriormente, como por 

exemplo, os dados cadastrados no nosso website. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE



INTRODUÇÃO

A VIC ENGENHARIA considera a privacidade e a proteção dos dados pessoais de 
seus clientes, colaboradores e terceiros como prioridade em seus negócios, adotando 
medidas para garantir a segurança e o tratamento devido das informações coletadas, 
nos termos da legislação vigente, em especial da Lei nº. 13.709/2018 (“Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD”) e das melhores práticas de mercado.

A presente Política tem como finalidade auxiliar os titulares de dados no entendimento 
de como coletamos, armazenamos e protegemos as informações pessoais fornecidas, 
subsidiando na tomada de decisão do titular ao navegar no nosso website e na 
contratação dos nossos serviços e empreendimentos. Esta Política será continuamente 
avaliada em relação às novas tecnologias, práticas comerciais e às necessidades de 
nossos clientes, colaboradores e terceiros. 

Para obter informações ou esclarecer dúvidas pertinentes a Política de Privacidade, 
entrar em contato pelo e-mail lgpd@vicengenharia.com.br ou no Fale Conosco, 
disponibilizado no website da VIC ENGENHARIA.

PRINCÍPIOS NORTEADORES

A VIC ENGENHARIA mantém o comprometimento em garantir e preservar a segurança 
dos dados pessoais dos seus Titulares, bem como o tratamento devido, seguindo as 
disposições implementadas pela legislação vigente, especialmente a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais.

Os procedimentos institucionalizados pela VIC ENGENHARIA se baseiam na proteção 
integral dos direitos dos titulares de dados, notadamente os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural. Igualmente, todas as práticas realizadas pela VIC ENGENHARIA se estruturam 
nos Princípios da Finalidade, Adequação, Necessidade, Livre Acesso, Qualidade dos 
Dados, Transparência, Segurança, Prevenção, Não Discriminação, Responsabilização 
e Prestação de Contas.  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 13.709/2018, que instituiu a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, a VIC ENGENHARIA revisou e atualizou sua Política, bem como a 
sua rotina profissional e os procedimentos internamente praticados, garantindo, assim, 
que a prestação dos serviços esteja em absoluta conformidade com as exigências 
legais.

mailto:lgpd@vicengenharia.com.br


GLOSSÁRIO

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais trouxe novos conceitos para o arcabouço 
jurídico brasileiro. Abaixo, seguem os principais conceitos elencados na Lei, bem como 
aqueles necessários para a leitura e entendimento dessa Política:

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) - Em 14 de agosto de 2018 foi publicada a 
nova Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, responsável por regular o 
tratamento de dados pessoais, a fim de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

Titular de Dados – Dono dos dados pessoais;

Dados pessoais - Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou 
identificável, tais como nome, RG, CPF, e-mail e telefone;

Dado sensível - Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a 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;

Dado Anonimizado - Dado relativo a Titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento. Ou seja, são dados pessoais que, na sua essência, pertencem a uma 
pessoa, mas, foram submetidos a técnicas de processamento que os desvincularam 
desse Titular;

Tratamento de dados - 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;

Controlador – Agente responsável pela tomada de decisão acerca do tratamento dos 
dados pessoais;

Operador – Agente que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
Controlador;



Encarregado de dado - Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como 
canal de comunicação entre o controlador, os Titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

Consentimento - Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

TITULARES DE DADOS DA VIC ENGENHARIA

A Política se aplica a todos os clientes, potenciais clientes, colaboradores, ex-
colaboradores, dependentes, terceiros e parceiros de negócios da VIC ENGENHARIA, 
incluindo os titulares que tem seus dados pessoais coletados e tratados por nós em 
stands de vendas e ações promocionais diversas.

DADOS PESSOAIS COLETADOS E TRATADOS PELA VIC ENGENHARIA

A VIC ENGENHARIA coleta informações dos clientes por meio de entradas diferentes, 
como: stands de vendas, contato com corretores, interação nas redes sociais da 
empresa, website (www.vicengenharia.com.br) e e-mail. São coletados dados como: 
nome completo, e-mail, número de telefone celular e residencial, renda, número de 
dependentes, estado civil, local de trabalho, assinatura, informações salariais e 
endereço residencial do titular de dados.

Quanto a coleta de dados pessoais de colaboradores e parceiros de negócios, a coleta 
pode ocorrer mediante o contato direto entre o titular e os gerentes dos setores 
internos, bem como por meio de portais públicos e mediação entre empresas 
especializadas. Dentre as informações que podem ser solicitadas estão os dados 
pessoais de: nome completo, e-mail, endereço residencial, número de telefone, CPF, 
RG, nome dos pais, certidão de casamento, histórico acadêmico e laboral, data de 
nascimento, estado civil, assinatura, certidão de reservista, CNH, laudo médico e dados 
financeiros.

O tratamento dos dados pessoais pode ocorrer para os seguintes fins:

● Cumprir obrigações legais;
● Promover promoções e pesquisas;
● Produzir indicadores de vendas e metas;

http://www.vicengenharia.com.br


● Executar obrigações firmadas em contrato;
● Tornar processos mais eficazes e eficientes;
● Melhorar e personalizar o atendimento ao cliente;
● Responder às solicitações de atendimento ao cliente;
● Elaborar perfil de consumo do cliente para ofertas personalizadas;
● Realizar análise de crédito em processos de aquisição de imóveis;
● Enviar aos titulares de dados informações que eles concordaram 

previamente em receber, sobre tópicos que a Vic julga serem de seu 
interesse;

● Para outras finalidades para as quais fornecemos um aviso específico no 
momento da coleta ou conforme autorizado e exigido pelo ordenamento 
jurídico brasileiro.

Caso o usuário consinta nossa lista de mailings por meio de nosso website, redes 
sociais, corretores, e-mail e outras formas, passará a receber e-mails que podem incluir 
notícias da empresa, atualizações, informações de produtos ou serviços relacionados, 
entre outros. Para o cancelamento do recebimento de tais comunicações, incluímos 
maiores detalhes e instruções na parte inferior de cada e-mail ou o usuário pode entrar 
em contato conosco através do Fale Conosco do website ou e-mail 
lgpd@vicengenharia.com.br.

DADOS PESSOAIS DE MENORES DE IDADE COLETADOS E TRATADOS PELA 
VIC ENGENHARIA

A VIC ENGENHARIA pode realizar o tratamento de dados pessoais de menores de 18 
anos, mediante o fornecimento de consentimento de forma clara e explícita do 
responsável legal, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados de nº 
13.709/2018, para contratação de jovens aprendizes e concessão de benefícios a 
dependentes de colaboradores. 

O site da empresa atualmente não coleta ou solicita informações de titulares menores 
de dezoito anos. Entretanto, devido à natureza anônima da Internet, é possível que 
alguém com menos de dezoito anos acesse o site e forneça informações pessoais. Se 
essa situação ocorrer e for trazida à conhecimento, as informações não serão utilizadas 
de nenhuma forma sem o consentimento prévio dos responsáveis legais e serão 
tomadas todas as medidas razoáveis para evitar que isso ocorra novamente.

BASES LEGAIS APLICADAS NO TRATAMENTO DEVIDO DE DADOS PESSOAIS

mailto:lgpd@vicengenharia.com.br


Processamos os dados pessoais dos titulares de dados mediante às seguintes bases 
legais, dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados, de nº 13.709/2018:

Consentimento: Podemos realizar o processamento com base em seu consentimento. 
Nesses casos, você pode retirá-lo a qualquer momento, sem afetar a legalidade do 
processamento prévio. Fornecer seu consentimento é voluntário;

Execução do contrato: Podemos processar suas informações pessoais conforme 
necessário para cumprir ou executar nossas obrigações contratuais ou para tomar as 
medidas solicitadas por uma parte contratante antes de celebrar um contrato;

Exercício regular de direitos: Seus dados podem ser utilizados para a execução de 
contenciosos como, por exemplo, das esferas cível, consultiva e trabalhista;

Legítimo Interesse: Podemos processar suas informações pessoais conforme 
necessário para buscar nossos interesses legítimos. Nesses casos, garantiremos que 
seus interesses não se sobreponham aos nossos interesses legítimos;

Obrigações legais: Podemos tratar suas informações pessoais conforme necessário 
para cumprir as leis relevantes, requisitos regulamentares e para responder a 
solicitações legais, ordens judiciais e processos legais.

DIREITO DOS TITULARES DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe os direitos dos titulares de dados, podendo 
exercer mediante requisição formal através do e-mail lgpd@vicengenharia.com.br. 

A VIC ENGENHARIA terá 15 dias para responder às solicitações dos titulares de 
dados, após autenticação da identidade do titular. Os pedidos serão analisados 
conforme estipulado pela Lei Geral de Proteção de Dados.

Abaixo encontram-se os direitos dos titulares relacionados aos seus dados pessoais:

● Acesso aos dados pessoais;

● Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou em desconformidade com a LGPD;

● Confirmação da existência de tratamento; 

● Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

● Direito de oposição ao tratamento, se irregular;

● Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular;

● Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento;
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● Informação sobre as entidades com as quais o controlador realizou o uso 
compartilhado de dados;

● Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;

● Revisão de decisão automatizada;

● Revogação do consentimento.

Vale ressaltar que algumas solicitações podem não ser atendidas, visto que a atividade 
de tratamento em questão pode estar atrelada a bases legais, como:

● Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
● Existência de algum contrato que esteja válido e com eficácia;

● Caso a lei determine prazos mínimos para a retenção dos dados.

Todavia, o titular de dados será informado da impossibilidade de atendimento da 
solicitação, bem como da base legal atrelada a atividade de tratamento. 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

A VIC ENGENHARIA pode compartilhar os dados pessoais dos titulares com parceiros 
de negócios que nos auxiliam a fornecer serviços, produtos e benefícios, bem como na 
administração de nossas operações e orientações jurídicas. Entretanto, os terceiros 
envolvidos em nossas atividades são orientados acerca de como tratar os dados e 
assegurar a segurança da informação, de acordo com a Lei Geral de Proteção de 
Dados. Dessarte, outros terceiros que podem vir a ter acesso, como: auditorias 
externas, órgãos públicos ou autoridades oficiais para cumprimento de obrigações 
legais.

TEMPO DE RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais dos titulares dispostos para tratamento da VIC ENGENHARIA 
serão armazenados pelo tempo necessário para cumprimento da finalidade para a qual 
foram coletados. Podemos reter as informações pessoais por mais tempo se elas forem 
objeto de uma ação judicial ou, de alguma outra forma, relevantes para litígios futuros, 
bem como investigações internas e cumprimento de obrigações legais.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Nós, da VIC ENGENHARIA, adotamos diversas medidas razoáveis para proteger todos 
os dados pessoais fornecidos por seus clientes, colaboradores e parceiros de negócio, 
incluindo medidas físicas, organizacionais e tecnológicas.

Aplicamos práticas apropriadas de coleta, armazenamento e processamento de dados, 
além de mecanismos de segurança para proteger contra acesso não autorizado, 
alteração, divulgação ou destruição de suas informações.

Garantimos que a proteção de seus dados pessoais é uma das nossas prioridades e 
que, caso algum incidente aconteça, adotaremos todas as medidas necessárias para 
minimizar possíveis danos.

PARA CONTATO COM A VIC ENGENHARIA

Se houver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou solicitação acerca do 
tratamento de seus dados pessoais, entre em contato com o nosso Encarregado de 
Dados por meio do e-mail: lgpd@vicengenharia.com.br

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Podemos alterar esta Política de Privacidade para melhor atender às necessidades de 
nossos clientes, colaboradores e terceiros, bem como atender às novas tecnologias e 
práticas comerciais. Desta forma, reservamos o direito de alterar este presente 
documento a qualquer momento e sem aviso prévio. Assim, incentivamos os titulares 
de dados a verificar periodicamente esta Política de Privacidade.
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CONSENTIMENTO

 

Autorizo que a VIC ENGENHARIA realize o tratamento de meus dados pessoais, 
bem como faça contato por e-mail, telefone, WhatsApp e/ou SMS, nos termos da 
LGPD. 

               

Você concorda que a VIC ENGENHARIA realize o tratamento de seus dados 
pessoais, bem como faça contato por e-mail, telefone, WhatsApp e/ou SMS, nos 
termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nº 13.709/2018? 
1 – SIM
2 – NÃO 



COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

 

   

Acesso ao Código de Ética e Conduta
Criar canal de relacionamento ético: canaldaetica@vicengenharia.com.br / formulário 
site.
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