
 

Política de Privacidade 
 
1 - Introdução 
 
Versão: 1.0 
Data: 04/06/2021 
 

O Grupo ND realiza o monitoramento contínuo da sua Política de 
Privacidade, e tem como prática sua revisão, no mínimo, a cada 6 (seis) meses. 
Esta versão inicial reflete apenas o tratamento dos dados pessoais realizado a 
partir do seu site. Em breve, buscaremos seu desenvolvimento e ampliação. Em 
caso de quaisquer dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato com nosso 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), por meio do e-mail 
dpo@ndtv.com.br. 
 
2 - Declaração de Privacidade 
 

O Grupo ND é parte de uma engrenagem e o cuidado com a segurança da 
informação dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros é muito 
importante para nós e, por isso, implementamos um programa que visa a 
segurança no tratamento de dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais.  

Sendo assim, garantimos a todos a proteção, a segurança e a privacidade de 
seus dados pessoais. 
 
3 – Quais tipos de dados pessoais coletamos? 
 

O Grupo ND coleta o mínimo necessário de dados pessoais para 
desempenho de nossas atividades. As fontes, as categorias, a finalidade e a base 
legal  dos dados coletados em nosso website são estas: 
 
 
3.1 – Login do assinante ao Notícias do Dia 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 

 no canto 
superior direito 
do website 
(http://www.efl

Usuário e senha Acesso à edição 
digital do Notícias 
do Dia 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

http://www.eflip.com.br/pub/nd/


ip.com.br/pub/
nd/)  

 
3.2 – Login do portal de Serviço de Atendimento ao Cliente 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Esqueci 
a senha”no 
acesso ao 
Portal Notícias 
do Dia 
(https://sac.nd
online.com.br/
portalnoticiasd
odia/#)   

E-mail e senha Acesso ao Portal 
digital do Notícias 
do Dia 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

http://www.eflip.com.br/pub/nd/
http://www.eflip.com.br/pub/nd/
https://sac.ndonline.com.br/portalnoticiasdodia/
https://sac.ndonline.com.br/portalnoticiasdodia/
https://sac.ndonline.com.br/portalnoticiasdodia/
https://sac.ndonline.com.br/portalnoticiasdodia/


 
 
3.3 – Cadastro ou Recuperação de senha para acesso ao Portal ND 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Cadastrar ou 
Recuperar 
Senha” no 
Portal digital 
do Notícias do 
Dia 

CPF Iniciar o cadastro 
ou a recuperação 
de senha para 
acesso ao Portal 
digital do Notícias 
do Dia. 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 – Assinatura do Jornal ND 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Assine 
já” na Loja de 
online do 
Notícias do Dia. 

Nome, e-mail, 
telefone, 
endereço 
completo, CPF, 
data de 
nascimento. 

Contratar a 
assinatura do 
jornal Notícias do 
Dia para acesso 
aos conteúdos 
exclusivos. 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 – Pagamento pela assinatura do Jornal Digital ND 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Assine 
já” na Loja de 
online do 
Notícias do Dia. 

Dados do cartão 
de crédito 
(Número do 
cartão, nome do 
titular, código 
de segurança). 

Realizar o 
pagamento da 
assinatura do 
clube digital do 
Notícias do Dia. 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 – Formulário de contato 



Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Contato” no 
rodapé do 
website. 

Nome e e-mail Canal de 
comunicação para 
interessados em 
entrar em contato 
com o Grupo ND. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 – Formulário de contato para tratar sobre Publicações Legais  

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Clique 
aqui para 
anunciar” na 
página de 
Contato. 

Nome, contato 
telefônico e-
mail 

Canal de 
comunicação para 
interessados em 
entrar em contato 
com o Grupo ND e 
tratar sobre 
Publicações Legais. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 
 



 
 

 

 

 

 

3.7 – Comentários e Avaliações 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Comente” 

Nome completo, 
e-mail, 
endereço de IP, 
dados do 
navegador e 
foto de perfil 
utilizada. 

Avaliar e escrever 
comentários sobre 
assuntos e lugares 
no website do 
Show Me. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 



3.8 – Grupo no aplicativo WhatsApp para recebimento de notícias 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Entre no 
grupo”. 

Número de 
telefone e 
informações 
disponibilizadas 
pelo usuário no 
aplicativo 
WhatsApp 
(Nome e foto). 

Participar de grupo 
no aplicativo 
WhatsApp onde 
são postadas as 
principais notícias 
da região 
escolhida. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 

3.9 – Formulário de contato para o Portal de Projetos Grupo ND 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Contato” no 
website do 

Nome e e-mail Canal de 
comunicação para 
interessados em 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 



Projetos Grupo 
ND. 

entrar em contato 
com o Portal de 
Projetos Grupo ND. 

titular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 – Registro no Portal de Projetos Grupo ND  

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Cadastra-se” 

Nome e e-mail Realização de 
cadastro para 

Mediante o 
fornecimento de 



no website do 
Projetos Grupo 
ND . 

acesso ao Portal de 
Projetos Grupo ND 
. 

consentimento pelo 
titular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.11 – Acesso ao Portal de Projetos Grupo ND  

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Entrar” 
no website do 

Nome de 
usuário e senha 

Acessar o Portal de 
Projetos Grupo ND 

Mediante o 
fornecimento de 



Projetos Grupo 
ND. 

e todos os seus 
conteúdos 
exclusivos. 

consentimento pelo 
titular. 

 

 
 
 
3.11 – Recuperação de senha do Portal de Projetos Grupo ND  

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Perdeu 
a senha?” no 
login de acesso 
ao Projetos 
Grupo ND. 

Nome de 
usuário ou e-
mail 

Recuperar senha 
de acesso ao Portal 
de Projetos Grupo 
ND. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 



 
 

3.12 – Acesso ao portal Clube NDmais 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Login” 
no website do 
Clube NDmais. 

CPF, e-mail e 
senha 

Acessar a 
plataforma do 
Clube NDmais. 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 



 

3.13 – 

Recuperação de senha para acesso ao Portal do Clube NDmais 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Esqueci 
minha senha” 
no login de 
acesso ao 
Portal do Clube 
NDmais. 

E-mail e CPF Recuperação de 
senha para acesso 
a plataforma do 
Clube NDmais. 
 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 – Cadastro para acesso ao Clube NDmais 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Cadastro” no 
website do 
Clube NDmais. 

Nome completo, 
CPF, E-mail, Data 
de nascimento, 
número de 
celular, 
endereço 
completo. 

Obter acesso à 
plataforma do 
Clube NDmais 
 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 



 
 
 
 
3.15 – Newsletter do Clube NDmais 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Pop-up no 
website 
informativo do 
Clube NDmais 
(https://ndmai
s.com.br/clube
-ndmais/)  

Nome completo 
e E-mail. 

Receber novidades 
e informações 
sobre o Clube 
NDmais 
 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 

https://ndmais.com.br/clube-ndmais/
https://ndmais.com.br/clube-ndmais/
https://ndmais.com.br/clube-ndmais/


 
3.16 – Fale Conosco - Clube NDmais 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão 
“Contato” no 
website do 
Clube NDmais. 

Nome completo, 
CPF, E-mail e 
contato 
telefônico. 

Contato com o 
Clube NDmais para 
tratar sobre 
cadastro, lojas 
parceiras, 
descontos, dúvidas 
e sugestões. 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 



3.16 – Solicitação de informações sobre o Clube NDmais para empresas 

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Plano 
empresarial” 
no website do 
Assine Clube 
NDmais 
(https://assine.
clubendmais.co
m.br/)  

Nome completo 
e E-mail. 

Obter informações 
sobre os planos de 
contratação do 
Clube NDmais para 
empresas. 
 

Mediante o 
fornecimento de 
consentimento pelo 
titular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://assine.clubendmais.com.br/
https://assine.clubendmais.com.br/
https://assine.clubendmais.com.br/


3.16 – Contratação do Clube NDmais  

Fonte Dados Pessoais Finalidade Base Legal 

Botão “Faça 
Parte” no 
website do 
Clube NDmais 
(https://assine.
clubendmais.co
m.br/#our-
pricings)  

Nome completo, 
n. do RG, n. do 
CPF, Data de 
nascimento, 
sexo, 
contato 
telefônico, e-
mail, endereço 
completo, 
informações do 
cartão de 
crédito. 

Obter informações 
sobre os planos de 
contratação do 
Clube NDmais para 
empresas. 
 

Quando necessário para 
a execução de contrato 
ou de procedimentos 
preliminares 
relacionados a contrato 
do qual seja parte o 
titular, a pedido do 
titular dos dados. 

 

https://assine.clubendmais.com.br/#our-pricings
https://assine.clubendmais.com.br/#our-pricings
https://assine.clubendmais.com.br/#our-pricings
https://assine.clubendmais.com.br/#our-pricings


 

 
 
 
4 – Por quanto tempo armazenamos os dados pessoais? 
 

Os dados pessoais armazenados pelo Grupo ND permanecem retidos por 
um prazo que poderá variar de acordo com a finalidade do tratamento dos dados 
pessoais. 

 
Por respeitarmos o seu direito à privacidade da informação, 

periodicamente, a cada 12 meses, revisamos a nossa base de dados, para saber se 
as informações registradas ainda são necessárias, para o alcance da finalidade, 
inicialmente, pretendida. 

 



Após esse prazo, eliminamos os dados pessoais da nossa base de dados, a 
não ser que, justificadamente, possam ser anonimizados, sem prejuízo das 
regulamentações que tratam acerca do tema, em especial, no que diz respeito ao 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 
 
5 – Com quem compartilhamos os dados pessoais? 
 

O Grupo ND compartilha informações coletadas a partir do seu site com 
organizações parceiras. De forma a garantir a máxima transparência a nossos 
usuários, disponibilizamos a seguir o nome dos nossos parceiros, bem como o link 
para acesso às suas respectivas políticas de privacidade. 

 
REDE PARCERIAS - CLUBE ND MAIS 

 Ao assinar o Jornal Notícias do Dia, você ganha como benefício o Clube 
NDmais, um clube de benefícios que oferece diversos descontos e prêmios em 
diversos estabelecimentos nos mais variados setores. Esse clube faz parte da Rede 
Parcerias, responsável pelo gerenciamento dos benefícios. Assim, para que o 
cliente possa utilizá-los, é necessário o compartilhamento de informações 
suficientes que possam identificá-lo como membro. Sua política de privacidade 
pode ser acessada aqui: Política de Privacidade.  
 

GOOGLE ANALYTICS 
O Google Analytics é um serviço de web analytics que identifica padrões de 

navegação em nosso site e gera relatórios estatísticos a respeito destas 
atividades, de forma que possamos aprimorar as atividades desempenhadas pelo 
Grupo ND. A política de privacidade do Google pode ser acessada aqui: Política de 
Privacidade – Privacidade & Termos. 

 
GRAVATAR 
A Gravatar é uma plataforma que disponibiliza diversos avatares associados 

a endereços de correio eletrônico cadastrados, para uma variedade de sítios, 
inclusive os baseados em WordPress, como é o caso do Grupo ND. O 
compartilhamento consiste no envio de uma sequência anonimizada de caracteres 
criada a partir do e-mail (também chamada de hash) que poderá ser enviada para 
a plataforma Gravatar para verificar se você usa o serviço. A política de 
privacidade do Gravatar está disponível em inglês aqui: Política de Privacidade 
(Privacy Policy) . 

 
YOUTUBE 
O Youtube coleta dados do usuário por meio de vídeos incorporados em 

nossos sites, que são agregados a dados de perfil de outros serviços do Google 
para exibir publicidade direcionada aos visitantes da web em uma ampla gama de 
seus próprios e de outros sites. A política de privacidade do Youtube pode ser 
acessada aqui: Política de Privacidade  
 

Além das acima apresentadas, poderá ocorrer compartilhamento com 
outras organizações, que posteriormente serão acrescentadas à presente política, 
e desde que seja: 

https://www.redeparcerias.com/politica-de-privacidade.php
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://automattic.com/privacy/
https://automattic.com/privacy/
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/policies/#community-guidelines


 
1. Com empresas parceiras e fornecedores, na prestação dos serviços voltados 

ao Titular. 
2. Com autoridades, entidades governamentais ou outros terceiros, para a 

proteção dos interesses do Grupo ND em qualquer tipo de conflito, 
incluindo ações judiciais e processos administrativos. 

3. Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades 
administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. 

 
 

Nossos Direitos: O Grupo ND se reserva ao direito de fornecer quaisquer 
dados pessoais dos usuários a terceiros caso eles sejam solicitados para cumprir 
uma obrigação legal ou uma ordem judicial. 
 
 
6 – Quais cookies utilizamos neste site? 
 

Um cookie é um pequeno arquivo de texto utilizado pelo nosso site, quando 
visitado por um usuário, com o objetivo de permitir um funcionamento adequado 
da plataforma, obter informações mais precisas e otimizar nossas campanhas de 
marketing e publicidade. 
 

O Grupo ND utiliza os seguintes tipos de cookies, de acordo com a 
ferramenta disponibilizada pela OneTrust: 
 

https://www.onetrust.com/


 
Para a classificação de cookies, empregamos o sistema de classificação 

proposto e desenvolvido pela Câmara de Comércio Internacional do Reino Unido 
(ICC), conforme segue: 

 
Cookies de desempenho (performance cookies) 
Coletam informações sobre como os usuários utilizam e navegam no site, 

por exemplo: quais páginas os usuários acessam com mais frequência, e se 
recebem mensagens de erro de páginas da web. Esse tipo de cookie não coleta 
informações que identificam um usuário. Todas as informações que esses cookies 
coletam são agregadas e, portanto, anônimas, sendo usado apenas para melhorar 
o funcionamento do site (medição e melhoria de desempenho do site). 
 

Cookies de segmentação / publicidade (targeting cookies) 
Utilizados para fornecer anúncios mais relevantes para o usuário e seus 

interesses. Também são usados para limitar o número de vezes que o usuário vê 
um anúncio, bem como, para ajudar a medir a eficácia de uma campanha 
publicitária. Normalmente são colocados por redes de publicidade com a 
permissão do operador do site. Eles se lembram de que o usuário visitou um site, 
e essas informações são compartilhadas com outras organizações, como 
anunciantes. Frequentemente, cookies de segmentação ou de publicidade são 
vinculados à funcionalidade fornecidas por outras empresas. 
 

Para configurar as permissões de cookies do nosso site, acesse as 
“Definições de cookies”. Caso você queira saber como excluí-los ou restringi-los, 
use a configuração do seu navegador.  



 
Para desativar os cookies em seu navegador, siga as instruções 

normalmente localizadas nos menus “Ajuda”, “Ferramentas” ou “Editar” no seu 
navegador. Observe que a desativação de uma das categorias de cookies não 
exclui, automaticamente, os cookies armazenados previamente em seu navegador, 
devendo ser realizada de forma manual pelo usuário. 
 

Você encontrará mais explicações sobre como proceder clicando nos links 
abaixo.  
 

 
Firefox 

 
Chrome 

 
Internet Explorer 

 
Safari 

 
Lembre-se de que se você bloquear cookies estritamente necessários em 

nosso site, não poderemos garantir o correto funcionamento de todas as 
funcionalidades e talvez você não consiga acessar determinadas áreas e/ou 
páginas.  
 
7 – Direitos do Titular 
 

Nós estamos comprometidos com o cumprimento dos direitos dos titulares 
de dados pessoais, os quais estão previstos no art. 18 da LGPD. Saiba, antes de 
mais nada, quais são eles:  

 

Seus Direitos Explicação 

Confirmação e Acesso 

Você pode solicitar ao Grupo ND a confirmação sobre 
a existência de tratamento dos seus Dados Pessoais 
para que, em caso positivo, você possa acessá-los, 
inclusive por meio de solicitação de cópias dos 
registros que temos sobre você. 

Correção 
Você pode solicitar a correção dos seus Dados 
Pessoais caso  estejam incompletos, inexatos ou 
desatualizados. 

Anonimização, bloqueio 
ou eliminação  

Você pode solicitar (a) a anonimização dos seus 
Dados Pessoais, de forma que eles não possam mais 
ser relacionados a você e, portanto, deixem de ser 
Dados Pessoais; (b) o bloqueio dos seus Dados 
Pessoais, suspendendo temporariamente a sua 
possibilidade de os tratarmos para certas 
finalidades; e (c) a eliminação dos seus Dados 
Pessoais, caso em que serão apagados todos os seus 
Dados Pessoais sem possibilidade de reversão. 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac


Portabilidade 

Você pode solicitar que o Grupo ND forneça os seus 
Dados Pessoais em formato estruturado e 
interoperável visando à sua transferência para um 
terceiro, desde que essa transferência não viole a 
propriedade intelectual ou segredo de negócios da 
Empresa. 

Informação sobre o 
compartilhamento 

Você tem o direito de saber quais são as entidades 
públicas e privadas com as quais o Grupo ND  realiza 
uso compartilhado dos seus Dados Pessoais. 
Manteremos, no item “compartilhamento de dados" 
dessa Política, uma indicação das nossas relações 
com terceiros que podem envolver o 
compartilhamento de Dados Pessoais. Em todo caso, 
se você tiver dúvidas ou quiser mais detalhes, você 
tem o direito de nos solicitar essas informações. A 
depender do caso, podemos limitar as informações 
fornecidas a você caso a sua divulgação possa violar 
a propriedade intelectual ou segredo de negócios do 
Grupo ND. 

Informação sobre a 
possibilidade de não 

consentir 

Você tem o direito de receber informações claras e 
completas sobre a possibilidade e as consequências 
de não fornecer consentimento, quando ele for 
solicitado pelo Grupo ND. O seu consentimento, 
quando necessário, deve ser livre e informado. 
Portanto, sempre que pedirmos seu consentimento, 
você será livre para negá-lo – nesses casos, é 
possível que alguns serviços não possam ser 
prestados. 

Revogação do 
consentimento 

Caso você tenha consentido com alguma finalidade 
de tratamento dos seus Dados Pessoais, você pode 
sempre optar por retirar o seu consentimento. No 
entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer 
Tratamento realizado anteriormente à revogação. Se 
você retirar o seu consentimento, é possível que 
fiquemos impossibilitados de lhe prestar certos 
serviços, mas iremos avisá-lo quando isso ocorrer. 

Oposição 

A lei autoriza o tratamento de Dados Pessoais 
mesmo sem o seu consentimento ou um contrato 
conosco. Nessas situações, somente trataremos seus 
Dados Pessoais se tivermos motivos legítimos para 
tanto, como, por exemplo, quando for necessário 
para garantir a segurança de nossas rodovias. Caso 
você não concorde com alguma finalidade de 
tratamento dos seus Dados Pessoais, você poderá 
apresentar oposição, solicitando a sua interrupção. 

 



Para exercer seus direitos basta, a qualquer momento e de forma gratuita, 
realizar o preenchimento deste Formulário ou encaminhar um e-mail para 
dpo@ndtv.com.br. 

 
8 – Segurança da Informação 
 

O Grupo ND procura seguir as melhores práticas e recomendações do 
mercado relacionadas à segurança da informação. Por essa razão buscamos 
adotar medidas técnicas e administrativas, para a proteção de seus dados 
pessoais.  

 
Para tanto, nos comprometemos, ao menos, com as seguintes diretrizes: 
 
✔ Garantir que a Segurança da informação esteja alinhada ao nosso 

modelo de negócio, sendo tratada como área estratégica; 
✔ Assegurar o cumprimento de nossas obrigações legais, para atender 

aos requisitos regulamentares e contratuais pertinentes às nossas 
atividades, relacionadas à segurança e privacidade de dados; 

✔ Garantir a prevenção de incidentes de Segurança da Informação e a 
continuidade do negócio; 

✔ Garantir segurança e privacidade no tratamento dos dados pessoais 
de todas as partes interessadas; 

✔ Tomar medidas disciplinares apropriadas para fazer cumprir as 
responsabilidades de privacidade de nossos colaboradores; 

✔ Assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
nossas instalações, às informações e aos sistemas de informação; 

✔ Conscientizar colaboradores e parceiros de eventuais consequências 
pela violação de privacidade ou de políticas de segurança; 

✔ Assegurar o treinamento contínuo e atualizado nas políticas e nos 
procedimentos de segurança da informação e privacidade, 
enfatizando as obrigações dos colaboradores pela segurança da 
informação e privacidade; 

✔ Registrar, analisar, investigar e tratar os incidentes de segurança da 
informação e privacidade, criando mecanismos de prevenção para 
evitar a sua ocorrência. 

 
9 - Dúvidas 
 

Para mais informações, pedimos a gentileza de entrar em contato com 
nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), por meio do e-mail 
dpo@ndtv.com.br. 

Nome: GEP Soluções em Compliance – DPO “as a service” Grupo ND. 

Endereço: Av. Prof. Othon Gama D'Eça, 677, The Office Avenida, Sala 702, 
Centro, Florianópolis - SC, 88015-240. 

 
10 - Atualizações 

https://forms.gle/LGEDwwkSLZbwBk2PA


 
Como estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a forma 

como operamos, esta Política de Privacidade pode passar por atualizações para 
refletir as melhorias realizadas. Desta forma, recomendamos a visita periódica 
desta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações efetivadas. 

 
Data da última atualização: 04 de junho de 2021. 

 


