
 
 

Política de Privacidade Rubbercity 
 
Sua privacidade é muito importante para nós. A Rubbercity Artefatos de Borracha Ltda 
(“Rubbercity”) valoriza você e está comprometida em proteger a sua segurança e 

privacidade de seus dados. 
 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
Lei Federal nº 13.709 publicada no dia 14 de agosto de 2018 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. 

 

Com esta Política de Privacidade (“Política”) pretendemos esclarecê-lo, de forma objetiva e 
transparente: 

 Quais dados pessoais coletamos; 
 Como e porque motivo utilizamos; 
 Como protegemos seus dados; 

No contexto do website rubbercity.com.br, não coletamos nenhum dado, os meios de 

contato são por ligações telefônicas pelo telefone divulgado e por aplicativo de troca de 
mensagens.  

 
- Não utilizamos cookies; 
- Não possuímos nenhum formulário de contato; 

- Não possuímos nenhum formulário para envio de currículo. 
- Não efetuamos gravações nem monitoramento de ligações telefônicas; 
 
 

Dados que coletamos 

De forma geral, quando um Cliente (ou para os fins desta seção, “você”) ou a sua empresa 
interage com a Rubbercity, nós coletamos os dados de sua empresa, da seguinte forma: 

 
Dados que você nos fornece: 

- Dados de contato profissional, como o seu nome, cargo, empresa, CNPJ, Inscrição 

Estadual, localização, número de telefone e endereço de e-mail; 
- Informações de pagamento, como dados bancários e endereço para faturamento. 

 
Currículos: 

Os Currículos coletados através de e-mail são cadastrados em nosso sistema de Banco de 

Currículos onde inserimos somente os seguintes dados: nome, telefone de contato, e-mail e 
cargo pretendido. Após cadastramento tanto o e-mail recebido como anexos se houverem 
são ELIMINADOS e enviamos um e-mail de resposta informando tal procedimento, bem 

como o link para acessar nossa política de privacidade. 
Em período de seleção entramos em contato com o candidato através de e-mail ou telefone 

para que seja fornecido os demais dados relevantes para o cargo sob o consentimento do 
mesmo. 

 



 
 
 

Como e porque utilizamos esses dados 
Nós utilizamos os dados recebidos para as seguintes finalidades: 

 
Estabelecer comunicação, emissão de orçamentos, pedidos e notas fiscais; 

 
Cumprir com nossas obrigações contratuais/comerciais 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 serviços; 
 

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

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 Rubbercity. 

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

Realizar operações internas, solução de problemas, análise de dados, pesquisas e 
estatística; 

 
Na questão dos Currículos os dados coletados tem a finalidade única de contatar o 

candidato em caso de seleção; 

 Prestadores de serviço terceirizados: Trabalhamos com prestadores de serviço 

terceirizados para compor os processos de nossos serviços. Quando compartilhamos dados 
com prestadores de serviço terceirizados, exigimos que eles utilizem seus dados de acordo 
com nossas instruções e termos ou mediante seu consentimento expresso, quando 

aplicável; 
 
 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; 

 
 Órgãos reguladores, autoridades judiciais ou administrativas: podemos compartilhar as 

suas informações pessoais para prestar às autoridades competentes todas as informações 
que forem solicitadas com relação ao Titular e operações por ele executadas. Ademais, 
podemos compartilhas os seus dados pessoais com autoridades públicas ou entidades 

privadas para combate à fraude e abuso, para investigação de suspeitas de violação da lei, 
ou para combater qualquer outra suspeita de descumprimento das nossas políticas e 

contratos; 



 
 
  

Com a sua autorização: Em outros casos não previstos acima, havendo o objetivo de 

compartilhamento dos dados pessoais e informações, enviaremos a você uma notificação 
com informações a respeito de tal compartilhamento para solicitar o seu consentimento, 

para finalidade determinada; 
 
 

Como protegemos seus dados 

O responsável pela base de dados no Brasil é a Rubbercity Artefatos de Borracha Ltda. 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.975.562/0001-82, localizada na Rua Professor 
Hasegawa, 304, Itaquera, São Paulo, Brasil. 
Todo dado pessoal é armazenado em servidores localizados no Brasil; 

Os Dados Pessoais tratados pela Rubbercity são protegidos por medidas físicas, técnicas e 

organizacionais de segurança para reduzir riscos de perda, mau uso e acesso não 
autorizado, controles de acesso à informação. 

 

 

Término do Tratamento 

Esta Política de Privacidade se aplica às circunstâncias acima mencionadas durante todo o 
período em que a Rubbercity 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 Rubbercity. 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 Política não será mais aplicável ao seu relacionamento 
com a Rubbercity. 

 

Alteração na Política de Privacidade 

Com a constante evolução do modelo de negócio, a Rubbercity 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 cadastrado em nossa empresa. 
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