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POLÍTICA DE PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

A J. C. PERES ENGENHARIA é uma Empresa que atua no segmen-
to de incorporação e construção civil, e um de seus principais obje-
tivos é a evolução contínua em suas atividades. Como pilar básico 
desse objetivo, contamos com nosso próprio Programa de Inte-
gridade, composto por um Código de Ética e Conduta, manuais e 
políticas de governança, além de um conjunto de ferramentas de 
Compliance que nos permite uma atuação em conformidade com 
a legislação e a integridade empresarial.

O Programa de Integridade da J. C. PERES está sustentado no tripé 
prevenção, detecção e combate a irregularidades ou ilegalidades, 
ou seja; a Empresa, primeiramente, investe seus recursos e suas 
ações para evitar que qualquer fraude ocorra em suas atividades e 
relacionamentos profissionais.

A Política de Proteção e Tratamento de Dados Pessoais faz par-
te do conjunto de materiais do Programa de Integridade da  
J. C. PERES e objetiva respeitar o direito de privacidade e proteção 
dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e demais pes-
soas, físicas ou jurídicas, que com ela se relacionem, tendo como 
suporte a Lei Federal nº 13.709/2018.

A POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

Esta Política visa proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, assegurando a integridade dos dados pessoais aos 
quais a Empresa tenha acesso.

Essas ações propõem-se também à proteção da dignidade, intimi-
dade, honra e à imagem dos clientes e demais pessoas, físicas ou 
jurídicas, que se relacionam com a Empresa.

Com vistas a resguardar os direitos fundamentais de liberdade, 
intimidade e privacidade, assim como o direito ao livre desenvol-
vimento da personalidade, a J. C. PERES dá especial atenção à 
segurança do tratamento de todas as operações realizadas com 
os dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas, como coleta,  
recepção, acesso, avaliação, classificação, utilização, divulgação, 
controle, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento 
ou eliminação de informação de usuário.

OS DEZ FUNDAMENTOS DA NOSSA POLÍTICA  

• O respeito à privacidade
• A autodeterminação informativa;
• Liberdade de expressão, de informação, de comunicação 

e de opinião;
• Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
• O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
• A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
• O respeito aos direitos humanos;
• O livre desenvolvimento da personalidade;
• A dignidade; e
• O respeito ao exercício da cidadania.

Para atuar no mercado da construção civil e de incorporação em 
conformidade com esses fundamentos, a Empresa valoriza o res-
peito à livre expressão da vontade de seus clientes, colaboradores 
e demais pessoas, físicas ou jurídicas, que com ela se relacionem, 
possibilitando o amplo direito de informação sobre os dados colhi-
dos, mantendo-os sempre atualizados.

OS DEZ PRINCÍPIOS DA NOSSA POLÍTICA 

A J. C. PERES, além dos dez fundamentos acima expostos, adota 
os dez princípios para tratar e proteger dados pessoais:

• Princípio da Finalidade;
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• Princípio da Adequação;
• Princípio da Necessidade;
• Princípio do Livre Acesso;
• Princípio da Qualidade dos Dados;
• Princípio da Transparência;
• Princípio da Segurança; 
• Princípio da Prevenção;
• Princípio da Não Discriminação;
• Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas.

Os Princípios da Finalidade, Adequação e Necessidade orientam 
que os dados dos usuários sejam coletados para atingir a finalidade 
proposta pela J. C. PERES, que se limita estritamente ao necessário 
para a prestação de seu serviço, de forma transparente e ética.

Os Princípios do Livre Acesso, da Qualidade dos Dados e da Trans-
parência garantem que os usuários tenham acesso fácil às suas in-
formações, podendo conferi-las e mantê-las atualizadas. Respei-
tando-se, inclusive, o direito de revogar o consentimento para a 
utilização de seus dados.

De acordo com o Princípio da Segurança e da Prevenção,  
a J. C. PERES mantém sua Política de Proteção de Dados sempre 
atualizada, adotando medidas preventivas para proteger as infor-
mações de seu usuário contra tentativas de acesso por terceiros 
não autorizados.

O Princípio da Não Discriminação veda qualquer diferenciação 
entre pessoas, seja em razão de sexo, cor, crença ou a utilização 
de qualquer dado pessoal com fins discriminatórios, ilícitos ou  
abusivos.

Por fim, de acordo com o Princípio da Responsabilização e Presta-
ção de Contas, a Empresa atua de maneira responsável e se dispõe 
a prestar informações sempre que solicitada sobre as medidas que 
adota para proteger os dados de seus usuários.

BOAS PRÁTICAS PARA PROTEÇÃO DOS DADOS DOS
USUÁRIOS

Com o objetivo de atender os princípios mencionados nesta Po-
lítica, assim como de cumprir com os requisitos de segurança, 
atendendo os padrões de boas práticas por meio de uma atuação 
transparente no mercado da construção civil, os sistemas utiliza-
dos para o tratamento de dados pessoais da J. C. PERES são man-
tidos em constante atualização.

A Empresa faz o monitoramento contínuo de seus processos de 
coletas e tratamento dos dados, estabelecendo condições de  
organização, procedimentos e mecanismos internos e externos de 
supervisão e de mitigação de riscos.

A Empresa adota, ainda, modernas medidas de segurança, sen-
do apta a proteger dados pessoais contra tentativas de acessos 
não autorizados e em situações acidentais ou ilícitas, prevenindo  
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado dos dados pessoais que se encontram sob 
sua responsabilidade.

CONCLUSÃO

A Política de Proteção de Dados da J. C. PERES para o tratamento 
de dados pessoais de seus clientes, funcionários, parceiros, presta-
dores de serviços, fornecedores e demais usuários, é estruturada 
de forma a atender os princípios gerais previstos na Lei de Prote-
ção de Dados.

Além desta Política, a J. C. PERES conta com processos e proce-
dimentos específicos para a implementação contínua das orienta-
ções aqui determinadas. 


