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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

 

1. OBJETIVO 
 
Esta política se aplica ao processamento de 
Dados Pessoais (quaisquer informações que 
identifiquem ou possa identificar uma pessoa 
física) coletados pela CARBONEXT 
TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA (“CARBONEXT”), direta ou 
indiretamente, de todos os indivíduos, 
incluindo, mas não limitados aos atuais, 
futuros ou potenciais candidatos a emprego, 
colaboradores, profissionais, clientes, 
fornecedores, parceiros de negócios, sócios, 
subcontratados ou de quaisquer terceiros.  
 
Os Dados Pessoais são quaisquer 
informações que identifiquem ou possa 
identificar uma pessoa física, tais como: 
nomes, números de documentos de 
identidade, códigos de identificação, 
endereços, dentre outros. 

 
Este documento define as regras, os 
princípios e os valores que devem orientar as 
atitudes, os comportamentos e a tomada de 
decisões de todos os Colaboradores, 
membros dos Conselhos de Administração, 
da Diretoria Executiva, bem como os 
ocupantes de funções gerenciais, 
empregados e estagiários, clientes, 
fornecedores, parceiros de negócios, sócios, 
subcontratados ou de quaisquer terceiros 
respeitando a legislação de proteção de 
Dados Pessoais, incluindo, mas não se 
limitando a Lei nº 13.709/2018 e a Lei 
13.853/2019 ou Lei Geral de Proteção de 
Dados,  além das melhores práticas adotadas 
em normas internacionais, como o 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY 

 

 

1. OBJECTIVE 
 
This policy applies to the processing of 
Personal Data (any information that identifies 
or may identify an individual) directly or 
indirectly collected by CARBONEXT 
TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA (“CARBONEXT”), from all individuals, 
including but not limited to current, future or 
potential job applicants, collaborators, 
professionals, customers, suppliers, business 
partners, partners, subcontractors or any 
third parties.  
 
Personal Data is any information that 
identifies or can identify an individual, such as 
names, ID numbers, identification codes, and 
addresses, among others. 

 
 
 
This document defines the rules, principles 
and values that must guide the attitudes, 
behaviors and decision-making of all 
Collaborators, members of the Board of 
Directors, the Executive Board, as well as the 
occupants of managerial functions, 
employees and interns, customers, suppliers, 
business partners, partners, subcontractors 
or any third parties respecting the Personal 
Data Protection legislation, including, but not 
limited to Law No. 13.709/2018 and Law No. 
13.853/2019 or the General Data Protection 
Law, in addition to the best practices adopted 
in international standards, such as the 
General Data Protection Regulation (GDPR) in 
force in the European Union.  
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Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(GDPR) em vigor na União Europeia.  
 
2. TRATAMENTO 
 
Toda e qualquer operação com dados 
realizada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, como 
as que se referem à coleta, à produção, à 
recepção, à classificação, à utilização, ao 
acesso, à reprodução, à transmissão, à 
distribuição, ao processamento, ao 
arquivamento, ao armazenamento, à 
eliminação, à avaliação ou ao controle da 
informação, à modificação, à comunicação, à 
transferência, à difusão ou à extração. 

 
3. FINALIDADE 
 
Os Dados Pessoais deverão ser utilizados 
apenas para as finalidades legítimas e 
específicas às quais foram coletados e 
devidamente informadas aos titulares. É 
vedado qualquer tipo de tratamento 
incompatível com a finalidade específica, 
bem como para fins discriminatórios, não 
previstos em lei ou abusivos. 
 
São exemplos de finalidade de Tratamento de 
Dados Pessoais pela CARBONEXT: gestão de 
recrutamento, gestão de recursos humanos, 
contabilidade e gestão financeira, finanças, 
gestão de tesouraria e tributária, gestão de 
risco, fornecimento de ferramentas de TI ou 
sites internos e quaisquer outras soluções 
digitais ou plataformas colaborativas, 
gerenciamento de suporte de TI, 
gerenciamento de saúde e segurança do 
trabalho, gerenciamento de segurança de 
informações, gerenciamento de 
relacionamento com clientes/parceiros, 
gerenciamento de vendas e marketing, 
gerenciamento de suprimentos, 

 
 
2. PROCESSING 
 
Any operation with data carried out by an 
individual or by a legal entity governed by 
public or private law, such as those relating to 
the collection, production, receipt, 
classification, use, access, reproduction, 
transmission, distribution, processing, filing, 
storage, disposal, evaluation or control of the 
information, modification, communication, 
transfer, dissemination or extraction. 

 
 
 
3. PURPOSE 
 
Personal Data shall be used only for the 
legitimate and specific purposes for which it 
was collected and duly informed to the 
subjects. Any type of processing incompatible 
with the specific purpose, as well as for 
discriminatory, not provided for by law or 
abusive purposes, is prohibited. 
 
 
Examples of the purpose of Personal Data 
Processing by CARBONEXT include 
recruitment management, human resources 
management, accounting and financial 
management, finance, treasury and tax 
management, risk management, provision of 
IT tools or internal websites and any other 
digital solutions or collaborative platforms, IT 
support management, occupational health 
and safety management, information 
security management, customer/partner 
relationship management, sales and 
marketing management, supply 
management, internal and external 
communication, event management, 
compliance with obligations against 
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comunicação interna e externa, gestão de 
eventos, cumprimento de obrigações contra 
práticas de corrupção ou quaisquer outras 
determinações legais, operações de análise 
de dados, gestão corporativa legal, 
implementação de processos de compliance, 
entre outros. 
 
4. ADEQUAÇÃO 
 
O Tratamento dos Dados Pessoais somente 
poderá ser realizado se estiver em 
conformidade com a finalidade específica e 
de acordo com uma das bases legais previstas 
na Lei nº 13.709/2018, a saber:  

 
a) mediante o fornecimento de 

consentimento pelo titular;  
b) para o cumprimento de 

obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador,  

c) para a execução de políticas 
públicas,  

d) para a realização de estudos 
por órgãos de pesquisa,  

e) para a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares relacionados a 
contrato do qual seja parte o 
titular; 

f) para o exercício regular de 
direito em processo judicial, 
administrativo ou judicial,  

g) para a proteção da vida ou da 
incolumidade física do titular 
ou de terceiros, 

h) para a tutela da saúde,  
i) para atender aos interesses 

legítimos do controlador ou 
de terceiros; 

j) para a proteção do crédito, 
inclusive quanto ao disposto 
na legislação pertinente. 

corruption practices or any other legal 
determinations, data analysis operations, 
legal corporate management, and the 
implementation of compliance processes, 
among others. 
 
 
4. ADEQUACY 
 
The Processing of Personal Data can only be 
carried out if it is in accordance with the 
specific purpose and in accordance with one 
of the legal bases provided for in Law No. 
13.709/2018, namely:  

 
a) upon consent being given by 

the subject;  
b) for compliance with legal or 

regulatory obligation by the 
controller;  

c) for the implementation of 
public policies,  

d) for studies carried out by 
research bodies,  

e) for the execution of a 
contract or preliminary 
procedures related to a 
contract to which the subject 
is a party; 

f) for the regular exercise of 
law in judicial, administrative 
or judicial proceedings,  

g) for the protection of the life 
or physical safety of the 
subject or third parties, 

h) for the protection of health,  
i) to meet the legitimate 

interests of the controller or 
third parties; 

j) for the protection of credit, 
including the provisions of 
the relevant legislation. 
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5. MINIMIZAÇÃO  
 
Deverão ser coletados tão somente os Dados 
Pessoais mínimos necessários para que se 
possa atingir a finalidade específica definida 
em Lei. 

 

6. PRECISÃO  
 
Os Dados Pessoais serão mantidos pela 
CARBONEXT com precisão e, quando 
necessário, serão atualizados de acordo com 
a necessidade e para o cumprimento da 
finalidade de seu tratamento.  
 
7. RETENÇÃO MÍNIMA 
 
Os Dados Pessoais deverão ser excluídos, na 
medida do possível, da base de dados da 
CARBONEXT após o atingimento da 
finalidade específica. 

 
 
8. SEGURANÇA 
 
A CARBONEXT implementa medidas técnicas 
e administrativas apropriadas para proteger 
os Dados Pessoais contra alteração ou perda 
acidental ou ilegal, bem como do uso, 
divulgação ou acesso não autorizado.  

Os Colaboradores receberão senhas de 
acesso a diversos instrumentos de trabalho, 
tais como: acesso a e-mail, intranet, sistemas 
de controles de pagamentos, sistemas com 
informações de cargos, salários e benefícios 
de Colaboradores, entre tantos outros, 
conforme a atividade exercida. 

Toda senha recebida é pessoal e 
intransferível. Senhas de acesso são 
concedidas para a pessoa, em demonstração 

5. MINIMIZATION  
 
Only the minimum Personal Data necessary 
to achieve the specific purpose defined by 
Law must be collected. 

 

6. ACCURACY  
 
Personal Data will be maintained by 
CARBONEXT accurately and, when necessary, 
will be updated according to the need and for 
the fulfillment of the purpose of its 
processing.  
 
 
7. MINIMUM RETENTION 
 
Personal Data shall be deleted, to the extent 
possible, from the CARBONEXT database 
after the specific purpose has been achieved. 

 
 
 
8. SECURITY 
 
CARBONEXT implements appropriate 
technical and administrative measures to 
protect Personal Data against accidental or 
illegal alteration or loss, as well as from 
unauthorized use, disclosure or access.  

Collaborators will receive access passwords 
to several work instruments, such as: access 
to e-mail, intranet, payment control systems, 
systems with job information, salaries and 
Collaborator benefits, among many others, 
according to the activity performed. 

Every password received is personal and not 
transferable. Access passwords are granted 
to the person, in a demonstration of trust, 
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de confiança, e não podem em nenhuma 
hipótese ser transferidas ou cedidas para que 
outros as utilizem e tenham acesso a Dados 
Pessoais, dentre outras informações de 
caráter confidencial.  

É terminantemente vedado, da mesma 
forma: 

 

a) copiar Dados Pessoais para 
dispositivos de uso pessoal, 
enviar ou encaminhar Dados 
Pessoais ou e-mails contendo 
algum tipo de Dado Pessoal para 
qualquer pessoa que não tenha 
sido prévia e expressamente 
autorizada pela CARBONEXT 
para receber tais Dados Pessoais; 

b) revelar ou publicar qualquer 
Dado Pessoal de Colaboradores 
ou de Terceiros por meio dos 
Recursos de Computação e 
Comunicação; 

c) procurar, visualizar ou salvar nos 
recursos de computação, tais 
como computadores, telefone, e-
mail, conferência de vídeo, 
sistemas e qualquer tipo de 
documento que contenha Dados 
Pessoais, mensagens de voz ou 
de texto ou e-mails que 
contenham Dados Pessoais, sem 
um objetivo legítimo de acordo 
com seu escopo de trabalho; 

d) fornecer ou utilizar senhas 
pessoais de terceiros ou de outro 
Colaborador. 

 
9. DIVULGAÇÃO 
 
No curso normal de seus negócios a 
CARBONEXT poderá compartilhar Dados 
Pessoais com Colaboradores devidamente 

and cannot under any circumstances be 
transferred or assigned for others to use and 
have access to Personal Data, among other 
information of a confidential nature.  

In the same way, it is strictly forbidden to: 

 

a) copy Personal Data to devices for 
personal use, send or forward 
Personal Data or emails 
containing any type of Personal 
Data to any person who has not 
been previously and expressly 
authorized by CARBONEXT to 
receive such Personal Data; 

b) disclose or publish any Personal 
Data of Collaborators or Third 
Parties through the Computing 
and Communication Resources; 

c) search for, view or save on 
computing resources, such as 
computers, telephone, email, 
video conferencing, systems and 
any type of document containing 
Personal Data, voice or text 
messages or emails containing 
Personal Data, without a 
legitimate purpose according to 
their scope of work; 

d) providing or using personal 
passwords of third parties or 
another Collaborator. 

 
 
 
 
9. DISCLOSURE 
 
In the normal course of its business, 
CARBONEXT may share Personal Data with 
duly authorized Collaborators and Third 
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autorizados e Terceiros para maximizar a 
qualidade e a eficiência de seus serviços e 
operações comerciais. 

A CARBONEXT também poderá ser obrigada 
a divulgar Dados Pessoais a Autoridades 
Governamentais, tribunais e agências 
governamentais quando exigido por lei, 
regulamento ou processo legal, ou defender 
os interesses, direitos ou propriedade da 
CARBONEXT ou de terceiros relacionados. 

A CARBONEXT não compartilhará Dados 
Pessoais com outras pessoas, físicas ou 
jurídicas, a menos que o respectivo titular 
solicite ou tenha dado aprovação prévia para 
tal compartilhamento. 

 

10. ANONIMIZAÇÃO 

 

A CARBONEXT é uma empresa 
comprometida com a preservação da 
intimidade, privacidade e imagem do titular 
de Dados Pessoais. Dessa forma, sempre que 
possível os Dados Pessoais deverão ser 
convertidos em Dados Anonimizados. 

11. CONSENTIMENTO 
 
O consentimento, uma das bases legais para 
o tratamento de Dados Pessoais, deverá ser 
obtido pela manifestação livre, informada e 
inequívoca do titular, que deverá concordar 
com o Tratamento para uma finalidade 
determinada e específica.  

A CARBONEXT não dará tratamento diverso 
daquele informado e, se alteradas as 
finalidades iniciais, deve ser obtido um novo 
consentimento do titular.  

Parties to maximize the quality and efficiency 
of its services and commercial operations. 

CARBONEXT may also be required to disclose 
Personal Data to Governmental Authorities, 
courts and government agencies when 
required by law, regulation or legal process, 
or defend the interests, rights or property of 
CARBONEXT or related third parties. 

CARBONEXT will not share Personal Data 
with other individuals or legal entities, unless 
the respective subject requests or has given 
prior approval for such sharing. 

 

 

10. ANONYMIZATION 

 

CARBONEXT is a company committed to 
preserving the privacy, privacy and image of 
the subject of Personal Data. Thus, whenever 
possible Personal Data should be converted 
into Anonymized Data. 

11. CONSENT 
 
As one of the legal bases for the processing of 
Personal Data, consent must be obtained by 
the free, informed and unequivocal 
statement of the subject, who must agree to 
the Processing for a certain and specific 
purpose.  

CARBONEXT will not perform processing 
other than that informed and, if the initial 
purposes are changed, a new consent must 
be obtained from the subject.  
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12. DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

O Tratamento de Dados Pessoais relativos a 
crianças e adolescentes será realizado pela 
CARBONEXT única e exclusivamente para o 
oferecimento de serviços ou benefícios 
diretamente a uma criança ou adolescente, 
desde que obtido o consentimento 
específico, prévio, expresso e em destaque 
de pelo menos um dos pais ou do responsável 
legal, nos termos da legislação aplicável. 

 

13. DADOS SENSÍVEIS  

 

Os Dados Sensíveis só poderão ser 
submetidos a Tratamento mediante 
consentimento específico e destacado do 
titular, para finalidades específicas.  

A não ser quando necessário para 
cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória; exercício regular de direitos, 
inclusive em âmbito administrativo, judicial 
ou arbitral; ou garantia de proteção à fraude 
e à segurança do titular, a CARBONEXT não 
tratará qualquer tipo de Dado Sensível.  

 
14. DIREITOS DOS TITULARES 
 
A CARBONEXT está comprometida em 
garantir a proteção dos Dados Pessoais de 
acordo com as leis aplicáveis. Seguem abaixo 
os direitos dos titulares de dados pessoais: 
 

a) Confirmação da existência de 
tratamento de dados pessoais. 
Mediante requisição do Cliente, a 
CARBONEXT concederá a 
confirmação da existência de 

 

12. DATA OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  

 

The Processing of Personal Data relating to 
children and adolescents shall be carried out 
by CARBONEXT solely and exclusively for the 
provision of services or benefits directly to a 
child or adolescent, provided that the 
specific, prior, express and prominent 
consent of at least one of the parents or the 
legal guardian is obtained, in accordance with 
applicable law. 

 

13. SENSITIVE DATA  

 

Sensitive Data may only be subjected to 
Processing with the specific and prominent 
consent of the subject, for specific purposes.  

Unless necessary to comply with legal or 
regulatory obligation; regular exercise of 
rights, including administrative, judicial or 
arbitration, or guarantee of protection 
against fraud and security of the subject, 
CARBONEXT will not treat any type of 
Sensitive Data.  

 
14. SUBJECT RIGHTS 
 
CARBONEXT is committed to ensuring the 
protection of Personal Data in accordance 
with applicable laws. The following are the 
rights of the personal data subjects: 
 

a) Confirmation of the existence of 
processing of personal data. Upon 
request of the Customer, 
CARBONEXT will grant confirmation 
of the existence of processing of 
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tratamento de dados pessoais, nos 
termos da legislação aplicável; 
 

 
b) Acesso aos dados pessoais. Você 

pode requisitar acesso aos seus 
dados pessoais coletados e que 
estejam armazenados pela 
CARBONEXT; 

 

c) Correção de dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados. Você 
poderá, a qualquer momento, alterar 
e editar os seus dados pessoais, por 
meio de envio de um e-mail; 

 

d) Informações sobre uso 
compartilhado de dados: Você 
poderá ter acesso a informações 
sobre o eventual compartilhamento 
de seus dados pessoais, nos termos 
do estabelecido na presente Política; 

 
e) Revogação do consentimento. Você 

poderá revogar o consentimento que 
eventualmente tenha dado a 
CARBONEXT para tratamento dos 
seus dados pessoais, a qualquer 
momento, mediante manifestação 
expressa. Importante informar que o 
pedido de revogação não implicará a 
eliminação dos dados pessoais 
anteriormente tratados ou que 
sejam mantidos pela CARBONEXT 
com base em outros fundamentos 
legais. 

 
f)   Direito de apresentar uma 

queixa ao responsável competente: 
Se o titular tiver uma reclamação 
relacionada à privacidade contra a 

personal data, in accordance with 
applicable law; 

 
b) Access to personal data. You can 

request access to your personal data 
collected and stored by CARBONEXT; 

 

c) Correction of incomplete, inaccurate 
or outdated data. You may change 
and edit your personal data, at any 
time, by sending an email; 

 

d) Information on shared use of data: 
You may have access to information 
about the possible sharing of your 
personal data, in accordance with the 
provisions of this Policy; 

 
e) Withdrawal of consent. You may 

revoke the consent that may have 
given CARBONEXT for the processing 
of your personal data, at any time, by 
express declaration. It is important to 
inform that the request for 
revocation will not imply the deletion 
of personal data previously 
processed or that are maintained by 
CARBONEXT based on other legal 
grounds. 

 
 
 

f)   Right to file a complaint with 
the responsible person: If the subject 
has a privacy-related complaint 
against CARBONEXT, they must 
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CARBONEXT deverá entrar em 
contato com o Encarregado de Dados 
Pessoais da CARBONEXT. 

15. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
DADOS PESSOAIS 

 

A CARBONEXT poderá compartilhar seus 
dados pessoais internacionalmente com 
terceiros e parceiros de negócios, que sejam 
relevantes para fins de viabilizar a prestação 
dos serviços aos Usuários, nos termos da 
legislação aplicável, com a finalidade 
específica de prestar serviços à CARBONEXT.  

 

Em todos os casos em que haja transferência 
internacional de seus dados, a CARBONEXT 
se compromete a tomar todas as medidas 
necessárias para a segurança e proteção de 
seus dados pessoais.  

 

16. ENCARREGADO DE DADOS PESSOAIS  

 

A CARBONEXT nomeará um Colaborador ou 
um Terceiro como Encarregado de Dados 
Pessoais, que terá as atribuições definidas na 
Lei nº 13.709/2018 e nesta Política.  

 

17. PROCEDIMENTOS NO CASO DE 
VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Qualquer Violação de Dados ou possibilidade 
de violação deverá ser urgente e 
imediatamente informada ao Encarregado de 
Dados Pessoais, por meio do e-mail 
ouvidoria@carbonext.com.br, o qual ficará 
responsável por proceder à análise inicial e à 
adoção das medidas de prevenção e correção 

contact the CARBONEXT Personal 
Data Protection Officer. 

  

15. INTERNATIONAL TRANSFER OF 
PERSONAL DATA 

 

CARBONEXT may share your personal data 
internationally with third parties and 
business partners, which are relevant for the 
purpose of enabling the provision of services 
to Users, in accordance with applicable law, 
for the specific purpose of providing services 
to CARBONEXT.  

 

In all cases where there is an international 
transfer of your data, CARBONEXT 
undertakes to take all necessary measures for 
the security and protection of your personal 
data.  

 

16. DATA PROTECTION OFFICER  

 

CARBONEXT will appoint a Collaborator or a 
Third Party as Data Protection Officer, who 
will have the attributions defined in Law No. 
13.709/2018 and in this Policy.  

 

17. PROCEDURES IN CASE OF PERSONAL 
DATA BREACH 

 

Any Data Breach or possibility of violation 
must be urgently and immediately informed 
to the Personal Data Protection Officer at the 
e-mail ouvidoria@carbonext.com.br, which 
will be responsible for proceeding with the 
initial analysis and the adoption of immediate 
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imediatas, necessárias para preservação da 
segurança de dados e informações. 

O Encarregado de Dados Pessoais elaborará 
um relatório de ocorrência, detalhando os 
fatos e as medidas protetivas e corretivas 
adotadas em caráter emergencial. Com base 
nesse relatório será instaurado o 
procedimento interno de investigação para 
identificação de potenciais violações às 
regras de segurança da informação, bem 
como feita a avaliação da eficácia das 
medidas adotadas em caráter emergencial e 
das providências necessárias a serem 
adotadas junto aos órgãos internos e 
externos. 

Os Terceiros que eventualmente 
armazenarem ou processarem Dados 
Pessoais em nome da CARBONEXT deverão, 
em caso de Violação de Dados ou de 
possibilidade de Violação de Dados, notificar 
imediatamente a CARBONEXT, identificando 
os Dados Pessoais que foram ou possam ter 
sido comprometidos, e seguindo as 
orientações da CARBONEXT acerca dos 
procedimentos a serem tomados.  

No caso de Violação de Dados que envolva 
Dados Pessoais, o Encarregado de Dados 
Pessoais deverá avaliar a necessidade de 
notificação da Violação de Dados às 
Autoridades Governamentais competentes, 
conforme o caso, especialmente pela 
possibilidade de a violação causar danos ou 
riscos para os direitos e as liberdades de 
indivíduos.   

Será de responsabilidade do Encarregado de 
Dados Pessoais manter registro com 
informações de quaisquer Violações de 
Dados Pessoais, incluindo os seus efeitos e as 
ações tomadas pela CARBONEXT em relação 
a elas. Tal registro deverá estar sempre 

prevention and correction measures, 
necessary for the preservation of data and 
information security. 

The Personal Data Protection Officer shall 
prepare an occurrence report, detailing the 
facts and the protective and corrective 
measures adopted on an emergency basis. 
Based on this report, the internal 
investigation procedure will be established to 
identify potential violations of information 
security rules, as well as the evaluation of the 
effectiveness of the measures adopted on an 
emergency basis and the necessary measures 
to be adopted with internal and external 
bodies. 

Third Parties who may store or process 
Personal Data on behalf of CARBONEXT shall 
immediately notify CARBONEXT in case of 
Data Breach or possibility of Data Breach, 
identifying Personal Data that has been or 
may have been compromised, and following 
CARBONEXT's guidelines on the procedures 
to be taken.  

In the event of a Data Breach involving 
Personal Data, the Personal Data Protection 
Officer shall assess the need to notify the 
Data Breach to the competent Governmental 
Authorities, as the case may be, especially the 
possibility of the breach causing damage or 
risks to the rights and freedoms of 
individuals.  

It will be the responsibility of the Personal 
Data Protection Officer to keep a record with 
information of any Personal Data Breaches, 
including their effects and the actions taken 
by CARBONEXT in relation to them. Such 
registration shall always be available for 
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disponível para verificação por Autoridades 
Governamentais, nos termos da legislação. 

Qualquer Violação de Dados ou possibilidade 
de violação deverá ser urgente e 
imediatamente informada ao Encarregado de 
Dados Pessoais, por meio do e-mail 
ouvidoria@carbonext.com.br o qual ficará 
responsável por proceder à análise inicial e à 
adoção das medidas de prevenção e correção 
imediatas, necessárias para preservação da 
segurança de dados e informações. 

 

18. DESCUMPRIMENTO 

 

A violação de quaisquer determinações 
descritas nesta Política poderá acarretar 
ações disciplinares descritas nas demais 
normas e políticas da CARBONEXT, bem 
como em sanções nos termos da legislação 
vigente. Para a aplicação de quaisquer ações 
disciplinares e/ou sanções, a CARBONEXT 
levará em conta a gravidade da violação, o 
dano e/ou o prejuízo efetivamente causado, 
e o grau de culpa ou má-fé do Colaborador ou 
Terceiro responsável. 

 

19. VIGÊNCIA 

 

Esta Política entra em vigor a partir da data 
de sua publicação e continuará válida até que 
haja sua revogação ou inclusão de novas 
determinações. 

 

20. APLICAÇÃO E ALTERAÇÕES 

 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos 
os nossos serviços. Essa Política de Proteção 
de Dados Pessoais pode passar por 

verification by Governmental Authorities, in 
accordance with the legislation. 

Any Data Breach or possibility of violation 
must be urgently and immediately informed 
to the Personal Data Protection Officer, 
through the email 
ouvidoria@carbonext.com.br which will be 
responsible for proceeding with the initial 
analysis and the adoption of immediate 
prevention and correction measures, 
necessary for the preservation of data and 
information security. 

18. NON-COMPLIANCE 

 

Violation of any determinations described in 
this Policy may result in disciplinary actions 
described in the other rules and policies of 
CARBONEXT, as well as in sanctions in 
accordance with current legislation. For the 
application of any disciplinary actions and/or 
sanctions, CARBONEXT will take into account 
the severity of the violation, the damage 
and/or loss actually caused, and the degree 
of guilt or bad faith of the Collaborator or 
Third Party responsible. 

 

19. VALIDITY 

 

This Policy shall enter into force from the date 
of its publication and shall continue to be 
valid until it is revoked or new determinations 
are included. 

 

20. APPLICATION AND AMENDMENTS 

 

This Privacy Policy applies to all our services. 
This Personal Data Protection Policy may be 
subject to updates. Therefore, we 
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atualizações. Desta forma, recomendamos 
visitar periodicamente esta página para que 
você tenha conhecimento sobre as 
modificações. 

 

21. DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES 

 

A presente Política deve ser lida e 
interpretada em conjunto com o Código de 
Ética e Conduta Organizacional Carbonext e 
deve ser utilizada como mecanismo de 
consulta em caso de dúvida a respeito de 
condutas internas, comerciais e contatos com 
seus concorrentes, parceiros, terceiros e 
autoridades governamentais. 

Em caso de perguntas, dúvidas ou 
solicitações, favor entrar em contato com o 
DPO da CARBONEXT, através do e-mail 
ouvidoria@carbonext.com.br. 

 
Política aprovada pelos Sócios da Carbonext 
em reunião realizada em 21 de outubro de 
2022. 

 
Última atualização: 21/10/2022. 

 
*** 

 

recommend visiting this page periodically so 
that you know about the changes. 

 

 

21. QUESTIONS AND COMPLAINTS 

 

This Policy must be read and interpreted in 
conjunction with the Carbonext Code of 
Ethics and Organizational Conduct and must 
be used as a consultation mechanism in case 
of doubt regarding internal, commercial 
conduct and contacts with its competitors, 
partners, third parties and government 
authorities. 

In case of questions, doubts or requests, 
please contact the Carbonext DPO, through 
the email ouvidoria@carbonext.com.br. 

 
Policy approved by Carbonext's Partners at a 
meeting held on October 21, 2022. 
 

Last update: October 21, 2022. 
 

*** 
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