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POLÍTICA GERAL DE PRIVACIDADE 
 
 
CAMPANA CONTABIL - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. (“CAMPANA CONTÁBIL”) leva a 
privacidade a sério. Por isso, nesta Política de Privacidade (“Política”) explicamos as formas como nós 
utilizamos, armazenamos, compartilhamos e protegemos os dados pessoais coletados a partir do uso dos 
nossos serviços e soluções (coletivamente “Serviços”) e da visita aos nossos websites e como os titulares 
dos dados podem exercer os direitos previstos na legislação aplicável. 
 
Os dados pessoais que coletamos dependem do contexto das suas interações com nós. Para facilitar a sua 
compreensão, explicamos nesta Política como tratamos os dados de (i) clientes da CAMPANA CONTÁBIL 
(“Clientes”) e seus empregados (“Titulares” ou “você”) e (ii) empregados da CAMPANA CONTÁBIL 
(“Titulares” ou “você”). 
 
 
1. QUEM SOMOS NÓS 
 
A CAMPANA CONTÁBIL oferece um portfólio completo de soluções na área contábil, que incluem, mas não 
se limitam a: escrituração contábil, consultoria empresarial, serviços de departamento de pessoal, 
gerenciamento de impostos, abertura de empresas, entre outros.  
 
A CAMPANA CONTÁBIL, no contexto desta Política é a controladora dos seus dados pessoais, ou seja, é 
aquela que originalmente coleta informações a seu respeito. 
 
 
2. DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei Federal nº 13.709/18 que regula as atividades de Tratamento 
de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
 
Agentes de Tratamento: são aqueles responsáveis pelo Tratamento de Dados Pessoais e estão separados 
em duas categorias: o Controlador e o Operador. O Controlador é a pessoa ou a empresa responsável 
pelas decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. O Operador, por sua vez, é a pessoa ou a 
empresa que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador, seguindo as suas 
instruções. 
 
Dados Pessoais: informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável. 
 
Tratamento: qualquer operação realizada com os Dados Pessoais de forma automatizada ou não, ou seja, é 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, armazenamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 
 
Titular: é a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento. 
 
Controlador: significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 
decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. 
 
Operador: significa pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de 
Dados Pessoais em nome do Controlador. 
 
SubOperadora: significa qualquer entidade contratada pela CONTRATADA que concorde em receber, da 
CONTRATADA, os Dados Pessoais exclusivamente destinados para atividades de Tratamento permitidas 
em conformidade com as instruções deste Contrato. 
 
Dados Pessoais: significam quaisquer dados ou informações relacionadas a uma pessoa natural identificada 
ou identificável, assim como dados pessoais sensíveis, conforme definidos na LGPD. 
 
Incidente: significa um acesso não autoriza- do e situação acidental ou ilícita de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de Tratamento inadequado ou ilícito. 
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LGPD: significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018); 
 
 
3. CLIENTES E EMPREGADOS 
 

3.1 DADOS QUE COLETAMOS 
 
De forma geral, quando um Cliente (ou para os fins desta seção, “você”) ou a sua empresa contrata, utiliza 
ou interage com os Serviços, nós coletamos os seus dados pessoais, da seguinte maneira: 
 

• Dados cadastrais e de contato: informações fornecidas voluntariamente pelos titulares, tais como 
nome, e-mail, endereço, número de telefone, empresa/organização, função ou cargo, data de 
nascimento, localização, assuntos de interesse, número de documentos de identificação, 
cadastratamento em nossas dependências físicas para visitas pessoais. 

 

• Dados pessoais sensíveis: podemos  coletar dados pessoais considerados  sensíveis pela lei  
somente com o consentimento expresso dos seus titulares ou conforme exigido por lei. Exemplos 
de dados pessoais sensíveis que podemos obter ou manter incluem: 

 
o Documentos de identificação pessoal que podem revelar raça, religião ou origem étnica, 

possivelmente dados biométricos de indivíduos particulares, proprietários beneficiários de 
entidades corporativas ou candidatos. 

 
o Informações fornecidas por nossos clientes no decorrer de um compromisso profissional. 

 
o Informações sobre diversidade e oportunidades iguais oferecidas pelos participantes em 

determinados programas de capacitação profissional da CAMPANA CONTÁBIL e 
processos de recrutamento. 

 
o No caso de realização de processos seletivos, podemos coletar alguns dados considerados 

pela legislação como sendo sensíveis (a exemplo de etnia, filiação a sindicato e dados de 
saúde), com a única finalidade de operacionalizar as atividades de recrutamento e mediante 
consentimento específico do titular. 

 
o Dados sensíveis envolvendo menores de idade, estritamente necessário para a atividade 

econômica ou governamental em questão, com o consentimento dos pais. 
 

• Dados decorrentes da relação do titular com a CAMPANA CONTÁBIL: coletamos dados que 
viabilizam o estabelecimento ou manutenção da relação do titular com a CAMPANA CONTÁBIL, o 
que inclui informações relativas à inscrição em eventos, acesso às nossas unidades físicas 
(inclusive por meio de câmeras de monitoramento), e-mails ou outras comunicações trocadas com 
nossos colaboradores, inscrição em eventos ou para recebimento de material 
institucional/informativo. 

 

• Dados de registros eletrônicos de dispositivos e de interação do usuário: tais como endereço IP, ID 
de dispositivos móveis, informações obtidas através do uso de, cookies, Google Analytics, web 
beacons e demais informações relacionadas à interação do usuário com nossas plataformas (web e 
aplicação), tais como data e hora de acesso, tempo gasto nas páginas, áreas visitadas, recursos e 
ferramentas utilizados, registros de cliques e identificadores de cookies (para mais informações veja 
a nossa Política de Cookies). 

 

• Dados inerentes à prestação dos nossos serviços: para viabilizar o exercício de nossas atividades, 
tratamos dados que são compartilhados e controlados por nossos clientes, bem como demais 
informações públicas e disponibilizadas por entidades terceiras, tais como mas nao se limitando a: 
Banco Central do Brasil, Receita Federal, Poder Judiciário, Junta Comercial e Comissão de Valores 
Mobiliares, conforme a necessidade. 

 

• Dados de Circuito Fechado de Televisão: nossas dependências físicas podem coletar imagens e 
gravações de visitantes. Tais dados são sobrescritos automaticamente após 30 dias. 
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3.2 COMO UTILIZAMOS ESSES DADOS 
 
Nós utilizamos os dados coletados ou recebidos a partir da utilização dos Serviços para as seguintes 
finalidades: 
 

• Cumprir com nossas obrigações contratuais com você ou com a sua empresa. Isso inclui criar e 
gerenciar as contas que você possa ter conosco, verificar sua identidade, cobrar os valores devidos 
por você, fornecer, personalizar e aprimorar nossos serviços; 

 

• Notificá-lo sobre eventuais alterações em nossos produtos e serviços; 
 

• Reforçar nossos procedimentos de segurança e proteção, visando a prestação de um serviço mais 
seguro e eficaz; 

 

• Realizar operações internas, incluindo suporte, solução de problemas, análise de dados, testes, 
pesquisas e estatística; 

 

• Fornecer informações sobre outros serviços e/ou produtos que oferecemos, similares aos já 
contratados por você; 

 

• Avaliar ou entender a eficácia da publicidade que veiculamos, visando fornecer publicidades 
relevantes para você; 

 

• Gerenciar riscos e detectar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades potencialmente 
ilegais ou proibidas, além de violações de políticas, contratos ou termos de uso aplicáveis; 

 

• Conforme necessário, para estabelecer, exercer e defender direitos em processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais; 

 

• Cumprir com obrigações legais ou regulatórias, ou conforme exigido em um processo judicial, por 
qualquer órgão de aplicação da lei ou do governo com competência, ou que alegue ter competência, 
sobre a CAMPANA CONTÁBIL. 

 

• Para outras finalidades as quais fornecemos um aviso específico no momento da coleta, ou, de outro 
modo, conforme autorizado ou exigido por lei. 

 
 
3.3 QUAIS BASES LEGAIS UTILIZAMOS PARA TRATAR DADOS PESSOAIS? 
 
A CAMPANA CONTÁBIL poderá justificar o tratamento de dados pessoais em razão das seguintes bases 
legais para operar nossos negócios e fornecer nossos produtos e serviços: 
 

• Contrato: podemos tratar dados pessoais para cumprir nossas obrigações contratuais ou celebrar 
contratos. 

 

• Consentimento: podemos utilizar os dados pessoais que você nos autorizou o tratamento de forma 
voluntária e por meio do seu consentimento livre, informado e inequívoco. 

 

• Interesses legítimos: podemos nos basear em interesses legítimos, desde que o tratamento seja 
previamente avaliado para realização de tratamento justo, razoável e equilibrado. Dentre as 
hipóteses de tratamento de dados fundamentado em interesses legítimos, temos as seguintes 
situações: 

 
o Para viabilizar a prestação de serviços aos nossos clientes. 
 
o Para fornecer informações oportunas sobre o mercado e conhecimento especializado por 

meio de marketing direto, cujo recebimento acreditamos ser bem-vindo por nossos clientes 
comerciais, assinantes e indivíduos que interagiram conosco. 

 
o Para informar nossos clientes ou titulares cadastrados em nossas plataformas e mailing 

sobre oportunidades de negócio e serviços direcionados ao seu setor. 
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• Obrigações legais e regulatórias e exercício regular de direitos: podemos tratar dados pessoais 
para cumprir nossas obrigações ou mandatos legais e regulamentares, bem como em ações 
judiciais ou processos administrativos ou arbitrais de que somos parte. 
 
 

3.4 POR QUE PRECISAMOS TRATAR DADOS? 
 
De modo geral, utilizamos os dados pessoais coletados para finalidades ligadas à prestação de nossos 
serviços aos nossos clientes e comunicação com terceiros interessados no conteúdo que disponibilizados e 
serviços que divulgados em nossas plataformas. 
 
Nesse contexto, o tratamento dos dados pessoais são necessários para: 
    

• Administrar, prestar os serviços e cumprir com as obrigações contratuais assumidas, garantindo 
operabilidade e continuidade na entrega de nossos produtos e serviços; 
 

• Definir e ajustar o formato de nossos conteúdos, inclusive para veicular materiais personalizados e 
mais assertivos; 

 

• Customizar a experiência do usuário, aprimorando a performance, a funcionalidade e a eficiência da 
presença online da CAMPANA CONTÁBIL; 

 

• Identificar e autenticar os usuários adequadamente, para viabilizar o atendimento às solicitações e 
dúvidas a respeito de nossos produtos e serviços; 

 

• Informar aos usuários sobre novidades, produtos, serviços, funcionalidades, artigos, notícias, 
cartilhas, periódicos, informativos e demais conteúdos relevantes aos serviços prestados pela 
CAMPANA CONTÁBIL; 

 

• Analisar tendências de tráfego, bem como rastrear dados sobre utilização de nossas plataformas, 
mensurando a eficácia de nossas atividades de marketing; 

 

• Elaborar perfis de usuários e operações realizadas, para personalizar os serviços, produtos e 
benefícios oferecidos, bem como a comunicação com nossos clientes; 

 

• Filtrar e direcionar oportunidades de trabalho de acordo com o perfil do candidato, quando forem 
efetuados envios on-line de currículos para candidatura a um cargo na CAMPANA CONTÁBIL; 

 

• Aumentar a segurança e o combate à fraude em nossos serviços; 
 

• Cumprir com obrigações legais ou regulatórias e/ou exercer direitos em demandas judiciais, 
administrativas ou arbitrais. 

 

• Consultar terceiros, a exemplo de empresas de marketing, para melhor adequação dos produtos 
e/ou serviços disponibilizados pela CAMPANA CONTÁBIL. 

 

• Para além dessas situações, poderemos utilizar dados de forma anonimizada (ou seja, de maneira 
que não leve à identificação de um indivíduo), com a finalidade de produzir relatórios analíticos de 
inteligência de negócio. 

 
 
4. COMO COMPARTILHAMOS DADOS 
 
A CAMPANA CONTÁBIL poderá compartilhar seus dados com terceiros, desde que haja base legal para 
tanto, conforme exemplos abaixo: 
 

• Parceiros comerciais/prestadores de serviço: como muitos de nossos serviços dependem da 
atuação junto a outras empresas, podemos compartilhar dados pessoais com parceiros comerciais, 
a exemplo de fornecedores de tecnologia, o que fazemos em estrito cumprimento às finalidades 
informadas aos titulares e somente com prestadores de serviço que atendam a rígidos padrões de 
segurança no tratamento de dados pessoais. 
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• Parceiros de combate a fraudes: para permitir a detecção de fraudes, temos de compartilhar alguns 
dados pessoais indicados por nossos parceiros, o que poderá, inclusive, ocasionar a contratação de 
serviços antifraude específicos. 

 

• Autoridades públicas ou órgãos oficiais: para cumprimento de obrigações legais a que estamos 
submetidos, podemos ter de vir a compartilhar dados com autoridades públicas ou órgãos oficiais, 
mediante solicitação ou previsão legal expressa. 

 

• Entidades de proteção ao crédito: Podemos compartilhar os seus dados cadastrais com entidades 
dedicadas a reduzir o risco de crédito e proteger empresas e indivíduos contra fraudes, a fim de 
validar as informações fornecidas por você. 

 

• Com a sua autorização: Em outros casos não previstos acima, havendo o objetivo de 
compartilhamento dos dados pessoais e informações, enviaremos você uma notificação com 
informações a respeito de tal compartilhamento para solicitar o seu consentimento, para finalidade 
determinada. 

 
 
5. COOKIES E TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO 
 
Nós e nossos parceiros podemos utilizar diversas tecnologias para coletar e armazenar, de forma 
automática, dados sobre o uso dos Serviços. Essas tecnologias incluem cookies, pixels, web beacons e 
SDKs. Nós usamos as informações coletadas por meio dessas tecnologias para otimizar e personalizar a 
sua experiência de navegação, direcionar campanhas publicitárias, desenvolver e aplicar funcionalidades de 
segurança e procedimentos de prevenção à fraude, dentre outras possíveis utilizações. Para mais 
informações, acesse a nossa Política de Cookies. 
 
 
6. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PESSOAIS PARA FORA DO BRASIL 
 
Nós poderemos transferir alguns de seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados no exterior, 
incluindo prestadores de serviços em nuvem. 
 
Quando seus dados pessoais forem transferidos para fora do Brasil, a CAMPANA CONTÁBIL adotará 
medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais em conformidade com os 
requisitos da legislação aplicável de proteção de dados, incluindo por meio da celebração de contratos 
apropriados de transferência de dados com terceiros de seus dados pessoais quando exigidos. 
 
 
 
7. INTERAÇÕES COM SITES DE TERCEIROS 
 
Podemos disponibilizar links para outros sites na Internet. A CAMPANA CONTÁBIL NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR ESTES SITES E CONTEÚDOS E, AINDA, NÃO COMPARTILHA, SUBSCREVE, 
MONITORA, VALIDA OU ACEITA A FORMA COMO ESSES SITES OU FERRAMENTAS DE 
ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO COLETAM, PROCESSAM E TRANSFEREM SUAS INFORMAÇÕES 
PESSOAIS E PRIVADAS. Recomendamos que você consulte as respectivas políticas de privacidade de 
tais sites para se informar adequadamente a respeito do uso de suas informações pessoais por outros sites 
ou outras ferramentas. 
 
Podemos registrar o seu acesso aos sites de terceiros, com o intuito de medir a relevância desses sites aos 
nossos usuários. 
 
 
8. SEGURANÇA 
 
Os dados pessoais tratados pela empresa CAMPANA CONTÁBIL são protegidos por medidas físicas, 
técnicas e organizacionais de segurança para reduzir riscos de perda, mau uso e acesso não autorizado, 
divulgação e alteração. Empregamos em nossas instalações, tecnologias como firewall e criptografia de 
dados, controles de acesso físico à data centers, além de controles de autorização de acesso à informação 
por usuário. 
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Ainda que, dentro de nossa capacidade, empreguemos todas as medidas de segurança disponíveis para 
prevenir que incidentes não aconteçam, a segurança não pode ser absolutamente garantida contra todas as 
ameaças existentes se consideradas as circunstâncias inerentes à arquitetura da internet. 
 
Além disso, nos preocupamos em treinar nossos colaboradores acerca da importância do tema proteção de 
dados, a fim de mantê-los atualizados quanto às melhores práticas de mercado. 
 
 
9. DIREITOS DO TITULAR 
 
Os Titulares de dados pessoais têm alguns direitos no que se refere aos seus dados pessoais e podem 
exercê-los entrando em contato conosco por meio do e-mail: lgpd@campanacontabil.com.br  
 

• Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais; 
 

• Acesso aos dados pessoais, nos termos da legislação aplicável; 
 

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 

• Portabilidade dos dados; 
 

• Oposição: quando enviamos comunicações institucionais e materiais personalizados através de e-
mail, tais como boletins informativos eletrônicos, o titular de dados pessoais pode optar por não 
mais receber este tipo de mensagem, ocasião na qual deverá solicitar o cancelamento de sua 
assinatura seguindo as instruções constantes em cada comunicado. Diante da solicitação de opt-
out, envidaremos esforços para remover em prazo razoável os dados pessoais de nossas bases, 
embora possamos solicitar informações adicionais antes de processar tal solicitação 

 

• Exclusão de dados, quando este forem tratados com base no consentimento do Titular ou quando os 
dados forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação 
aplicável; 

 

• Solicitação de informações sobre uso compartilhado de dados. Note que essa Política de 
Privacidade descreve as atividades de compartilhamento de dados pessoais pela CAMPANA 
CONTÁBIL. Para receber mais informações sobre como compartilhamos os seus dados entre em 
contato conosco; 

 

• Revogação do consentimento, quando aplicável. 
 
Por motivos de segurança, somente poderemos atender à sua solicitação se tivermos certeza da sua 
identidade. Sendo assim, poderemos solicitar dados ou informações adicionais para a confirmação da 
identidade e da autenticidade do Titular. 
 
 
10. TÉRMINO DO TRATAMENTO 
 
Esta Política de Privacidade se aplica às circunstâncias acima mencionadas durante todo o período em que 
a CAMPANA CONTÁBIL armazenar os dados pessoais. Nós armazenamos e mantemos suas informações: 
(i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado 
abaixo; ou 
 
(iii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse da CAMPANA CONTÁBIL. Assim, trataremos 
seus dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 
 
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: (i) quando a finalidade para qual 
o dado pessoal foi coletado for alcançada, e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários 
ou pertinentes ao alcance de tal finalidade; (ii) quando o Titular solicitar a exclusão de seus dados; e (iii) 
quando houver uma determinação legal neste sentido. 
 
Nos casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela 
legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados e esta 

mailto:lgpd@campanacontabil.com.br


8 
 

PGP-v01.15/10/21 

Política não será mais aplicável ao seu relacionamento com a CAMPANA CONTÁBIL. 
 
11. ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Com a constante evolução do modelo de negócio, a CAMPANA CONTÁBIL reserva-se o direito de alterar 
esta política de privacidade a qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada em seu 
website. Caso exista uma alteração material no tratamento dos dados pessoais, você será informado e terá a 
oportunidade de analisar a política revisada antes de decidir continuar usando nossos Serviços. 
 
 
12. CONTATE-NOS 
 
Direcione as suas dúvidas e solicitações para o “Encarregado pelo tratamento de dados pessoais da 
CAMPANA CONTÁBIL (“DPO”)” por meio do e-mail: lgpd@campanacontabil.com.br. 
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