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AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Princípios gerais sobre a proteção de dados pessoais exercida pela BS Toys. 

 

Como uma empresa nacional do setor de brinquedos, a BS TOYS desenvolve e mantém de 

forma contínua relacionamentos com clientes, fornecedores, clientes em potencial, funcionários, 

candidatos, estudantes e outras partes interessadas. Para fins puramente comerciais, a BS TOYS precisa 

coletar, armazenar e usar alguns dados pessoais dessas partes interessadas. 

 

A BS TOYS também desenvolve atividades que podem coletar usar e transferir dados 

pessoais (motoristas, passageiros, pedestres...). Em nenhum momento a BS TOYS atuará como 

processadora de dados. 

 

Seja qual for o caso, a BS TOYS se compromete a processar os dados pessoais em 

conformidade com a Lei Geral de proteção de dados, e a respeitar os direitos dos titulares dos dados. 

 

A política da BS TOYS é coletar dados pessoais de forma justa, legal e transparente, usá-los 

apenas para fins legítimos, implementar medidas para proteger sua integridade, retê-los apenas pelo 

tempo necessário e dar pleno apoio ao exercício dos direitos dos titulares dos dados. 

 

Os compromissos acima são apoiados pelo Programa da BS TOYS sobre a conformidade com 

a proteção de dados, que engloba várias políticas, procedimentos, ferramentas, formulários e cláusulas 

contratuais, bem como um programa detalhado de treinamento e conscientização. O sistema de 

denúncia da BS TOYS também está disponível para qualquer pessoa que tenha motivos para acreditar 

que o Programa da BS TOYS sobre a conformidade com a proteção de dados não esteja sendo cumprido 

ou que deseje denunciar possíveis violações da lei que rege esse programa. 

 

O encarregado de proteção de dados é o contato para quem quiser fazer alguma solicitação, 

pergunta ou reclamação: alexwilliamadv@gmail.com. 

  

 Aviso de privacidade da BS TOYS 

 

O presente aviso tem como objetivo informar as partes interessadas e os parceiros 

comerciais da BS TOYS sobre sua abordagem geral à proteção de dados. Ela indica a essas partes 

interessadas e parceiros comerciais quais são seus direitos e o modo como seus dados pessoais são 

processados e protegidos. 

 

Este aviso se aplica, em particular, aos dados coletados como parte das nossas relações 

contratuais e durante o processo de recrutamento. 

 

Quem somos? 

 

Fundada em 1991, iniciou suas atividades como revendedora de brinquedos populares. Em 

1998, após identificar as necessidades do mercado, iniciou a fabricação dos seus próprios produtos 

atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos pelo INMETRO. 
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A BS TOYS é uma empresa que vem crescendo a cada ano por acreditar no potencial, na 

criatividade e na competitividade do Brasil. Hoje, atua em todo o território nacional oferecendo uma 

variada linha de brinquedos. 

 

O Dr. Alex William Beraldo é o encarregado de proteção de dados da BS TOYS. Ele trabalha 

no escritório Alex Beraldo Advogados, e estas são as suas informações de contato: 

 

Alex Beraldo Advogados 

Rua Maria Carmem Rodrigues Saker, 90, Sala 607 

Alto da Boa Vista, Sorocaba-SP - Brasil 

alexwilliamadv@gmail.com. 

 

Quais são as informações coletadas? 

 

Coletamos e processamos as informações de contato e as informações necessárias para 

conduzir as nossas atividades e para desenvolver ou manter relações comerciais e contratuais em um 

ambiente entre empresas. 

 

As informações pessoais que processamos referem-se principalmente a funcionários, 

candidatos, clientes, fornecedores, vendedores, partes interessadas, bancos ou instituições financeiras 

e/ou informações de órgãos públicos e de autoridades. 

 

Geralmente não coletamos nem processamos dados relacionados à vida privada. 

 

Como são coletados os dados pessoais. 

 

Quase sempre coletamos dados pessoais diretamente dos nossos parceiros comerciais, 

funcionários ou candidatos à vaga de emprego como: 

 

através de cartões de visita, e-mails; 

através de conferências, eventos; 

através de formulários de candidatura; 

através de ordens de serviço, faturas, notas fiscais; 

através do nosso portal na internet, onde os visitantes deixam mensagens, candidatam-se 

em vaga de emprego. 

através de currículos ou candidaturas. 

 

 

Quando precisamos realizar diligência prévia para um processo de seleção, asseguramo-nos 

de obter dados pertinentes de especialistas terceiros e de fontes legais. Nenhuma decisão automatizada 

é tomada com base na diligência prévia. 

 

Quem manipula os dados pessoais coletados pela Bs Toys? 

 

Todos os dados pessoais são processados e gerenciados pelos funcionários da BS TOYS, 

localizados na sua sede ou em uma de suas unidades. Todas as unidades da BS TOYS estão sujeitas ao 

programa de proteção de dados da BS TOYS, independentemente da localização delas. Alguns 
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funcionários, como funcionários de RH ou auditores e investigadores internos, são especialmente 

treinados e conscientes da confidencialidade de determinados dados. 

 

Quando a BS TOYS precisa transferir dados pessoais para fora das Unidades, são 

implementadas todas as precauções necessárias para manter a proteção dos dados pessoais dos 

indivíduos. 

 

A BS TOYS não está envolvida em nenhum tipo de comercialização de dados pessoais; não 

vendemos dados pessoais a terceiros.  

  

Por quanto tempo armazenamos os dados pessoais? 

 

A BS TOYS manterá os seus dados pessoais em um ambiente seguro pelo tempo necessário 

para atingir as finalidades para as quais foram coletados. 

 

Como são usados os dados pessoais? 

 

Os dados pessoais podem ser usados para: 

 

 enviar e processar ordens de serviço, faturas, notas fiscais; 

 cumprir obrigações legais (trabalhistas e previdenciárias) 

 

 Compartilhamento dos dados pessoais 

 

A BS TOYS compartilha dados de seus funcionários, prestadores de serviços e representantes 

comerciais única e exclusivamente com seu escritório de contabilidade GENERAL ASSESSORIA CONTÁBIL E 

EMPRESARIAL S/C LTDA para cumprimento de deveres legalmente estabelecidos.  

 

Proteção dos dados pessoais 

 

Nós nos comprometemos a garantir a segurança, a confidencialidade e a integridade dos 

dados. 

 

O nosso programa de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais inclui 

programas, controles e políticas, procedimentos e diretrizes pertinentes que nos ajudam a desenvolver 

e a manter medidas de segurança, organizacional e técnica. 

 

O programa inclui: 

 

A política geral da Bs Toys sobre a proteção de dados; 

programas de treinamento; 

ferramentas e métodos; 

auditorias e controles. 

 

O programa tem o apoio do Dr. Alex William Beraldo, advogado, devidamente inscrito na 

OAB/SP sob o nº 423.410. 
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Além disso, Advogados e funcionários da BS toys trabalham em estreita colaboração para 

fornecer segurança adequada aos dados pessoais. 

 

Medidas e planos: 

 

Proteção de dados contra perda acidental; 

Impedimento ao acesso, o uso, a destruição ou a divulgação não autorizadas; 

Restrição ao acesso a informações pessoais; 

Avaliações de impacto sobre a privacidade de acordo com a lei e com as suas políticas 

comerciais; 

Treinamentos em segurança de dados para funcionários; 

Gerenciamento de riscos relacionados com terceiros, através do uso de contratos e revisões 

de segurança. 

 

Direitos em relação aos dados pessoais 

 

 É seu direito não fornecer informações pessoais à BS TOYS. Se você se recusar a fornecer 

certos dados pessoais, isso pode nos impedir de cumprir as nossas obrigações ou limitar o seu uso do 

site e das funcionalidades e serviços deste, caso os dados pessoais em questão sejam necessários para 

tal uso. 

 

De acordo com a LGPD, você também tem o direito de solicitar: 

 

Acesso a informações pessoais; 

Acesso aos propósitos do processamento; 

Acesso as categorias dos dados pessoais coletados; 

Os destinatários; em particular; 

O período durante o qual os dados pessoais serão armazenados; 

Retirada de consentimento: você pode retirar o consentimento caso seja esta a forma pela 

qual os dados foram coletados. 

Correção dos seus dados pessoais: nos casos em que os dados pessoais estejam errados, 

você tem o direito de solicitar/reivindicar que eles sejam corrigidos e que os dados pessoais incompletos 

sejam completados com base nas informações que você vier a fornecer. 

 

Em respeito ao direito de cancelar a sua inscrição e o compartilhamento de seus dados com 

a BS TOYS, os dados fornecidos para contato serão automaticamente excluídos permanentemente do 

banco de dados da BS TOYS no prazo de 30 (trinta) dias após a inscrição. 

 

Você pode exercer esse direito por escrito, por motivos legítimos, enviando um e-mail para 

alexwilliamadv@gmail.com.  

 

Como parte do exercício desses direitos, você será solicitado a fornecer um documento de 

identidade e, se necessário, as informações necessárias para processar a sua solicitação. 

 

Nem todas as solicitações poderão ser atendidas, tendo em vista, a possibilidade de dados 

que devam permanecer arquivados com a Bs Toys, como é o caso de documentos relacionados a relação 
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de emprego e providência. Neste caso a Bs Toys permanecerá com os dados arquivados para o 

cumprimento de dever legal, ressaltando que garantirá a proteção destes. 

 

Como entrar em contato com a Bs Toys sobre seus dados? 

 

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a proteção de dados ou sobre as suas 

informações pessoais, ou se desejar fazer uma reclamação, entre em contato o encarregado de 

proteção de dados da Bs Toys pelo e-mail: dpo.external@bstoys.com.br 

 

Atualização do aviso de privacidade 

 

A Bs Toys se reserva no direito de modificar esta Política a qualquer momento. 

 


