
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE AUDICOM-MT 

 

SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

A presente Política de Privacidade contém informações sobre coleta, uso, armazenamento, 

tratamento e proteção dos dados pessoais dos associados e visitantes do site AUDICOM-MT, 

com a finalidade de demonstrar absoluta transparência quanto ao assunto e esclarecer a todos 

interessados sobre os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a forma como 

os usuários podem gerenciar ou excluir as suas informações pessoais. 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os associados e visitantes do site AUDICOM-

MT e integra os Termos e Condições Gerais de Uso da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E 

CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº 22.233.874/0001-21, com sede na Rua R, Número 05, Complemento 

Quadra 28, Bairro Bosque da Saúde, cidade de Cuiabá-MT, doravante nominado 

AUDICOM-MT. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14). Ainda, o documento 

poderá ser atualizado em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se 

convida o usuário a consultar periodicamente esta seção. 

 

SEÇÃO 2 - COMO AUDICOM-MT RECOLHE OS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO 

E DO VISITANTE? 

Os dados pessoais do usuário e visitante são recolhidos pela plataforma da seguinte forma: 

1. Quando o usuário cria uma conta/perfil para se associar na AUDICOM-MT: nesse 

momento são coletados os dados de identificação, como nome completo, CPF, data de 

nascimento, estado civil, nacionalidade, naturalidade, RG, Título eleitor, endereço 

completo, cidade, e-mail e telefone e os dados profissionais tais como órgão, município, 

vínculo, endereço completo, telefone e e-mail, para viabilizar a associação do usuário à 

AUDICOM-MT. 

2. Quando um usuário e visitante acessa páginas do site AUDICOM-MT: as 

informações sobre interação e acesso são coletadas pela AUDICOM-MT para garantir 

uma melhor experiência ao usuário e visitante. Estes dados podem tratar sobre as 

palavras-chaves utilizadas em uma busca, o compartilhamento de um documento 

específico, visualizações de páginas, a URL de onde o usuário e visitante provêm, o 

navegador que utilizam e seus IPs de acesso, dentre outras que poderão ser armazenadas e 

retidas. 

3.  Por meio de cookies: dados pessoais coletados pela AUDICOM-MT através do uso de 

cookies, conforme detalhado a seguir nesta Política. 

 

SEÇÃO 3 - QUAIS DADOS PESSOAIS A AUDICOM-MT RECOLHE? 

Os dados pessoais do usuário e visitante recolhidos são os seguintes: 

1. Dados cadastrais: nome completo, CPF, data de nascimento, estado civil, 

nacionalidade, naturalidade, RG, título eleitor, endereço completo, cidade, e-mail, 

telefone, órgão que atua, município, vínculo, endereço completo, telefone e e-mail. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/612902269/lei-13709-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14


Nos casos em que for necessário realizar o tratamento de dados pessoais sensíveis, 

esse tratamento será feito de acordo com os requisitos da legislação aplicável. 

2. Dados relacionados à navegação: dados como acesso a páginas e Serviços da 

AUDICOM-MT, conteúdo postado, recomendações, comentários, interação com outros 

perfis e Usuários, geolocalização, contagem de tópicos e perfis seguidos, além de dados 

coletados enquanto o Usuário utiliza o Acesso do Associado da AUDICOM-MT, como 

dados sobre a localização derivada do seu endereço de IP ou outros meios, dados técnicos, 

como os computadores, aparelhos e dispositivos usados, tipo de conexão de rede e 

desempenho do provedor, da rede e do dispositivo utilizado. Além disso, para detectar a 

localização dos Usuários, será possível ter acesso aos sinais de Global Positioning System 

(GPS) e outras informações enviadas pelo dispositivo móvel utilizado. 

3. Dados referentes a pagamento e transações: dados requeridos em razão de alguma 

operação de solicitação de uso dos Serviços, como dados bancários, número do cartão de 

crédito e outras informações sobre o cartão, além de informações referentes aos 

pagamentos efetuados. 

4. Dados públicos: dados pessoais cujo acesso é público, ou que foram tornados 

manifestamente públicos pelo seu titular, conteúdo de acesso público, ressaltando 

que o tratamento desses dados deve levar em consideração a finalidade, a boa-fé e o 

interesse público que justificaram sua disponibilização. 

 

SEÇÃO 4 - PARA QUE FINALIDADES A AUDICOM-MT UTILIZA OS DADOS 

PESSOAIS DO USUÁRIO E VISITANTE? 

Os dados pessoais do usuário e do visitante coletados e armazenados pela AUDICOM-MT 

tem por finalidade: 

1. Permitir a comunicação com os Usuários de forma precisa. 

2. Gerar análises estatísticas, através da correlação e do cruzamento de dados, sobre os 

modos de uso do site da AAUDICOM-MT, para que a AUDICOM-MT possa operar, 

avaliar e melhorar o seu negócio, e compreender melhor as necessidades e interesses dos 

Usuários, a fim de oferecer melhores Serviços e/ou prover informações relacionadas. 

3. Previsão do perfil do usuário: tratamento automatizados de dados pessoais para avaliar o 

uso na plataforma controle de processos. 

4. Responder a solicitações judiciais (ex.: ordem judicial, mandado de busca ou intimação), 

se a AUDICOM-MT entender, de boa-fé, que é necessário fazê-lo ou assim for exigida em 

lei ou por decisão judicial, e cumprir requisitos da legislação aplicável. O tratamento de 

dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de Privacidade somente 

ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, de modo que os direitos e obrigações 

aqui previstos permanecem aplicáveis. 

5. Outros fins, na forma e nos limites do consentimento correspondente concedido pelo 

Usuário (quando necessário), e no limite do que for permitido ou exigido pela lei. 

 

SEÇÃO 5 - POR QUANTO TEMPO A AUDICOM-MT ARMAZENA OS DADOS 

PESSOAIS? 



Os dados pessoais do usuário e visitante são armazenados pelo site AUDICOM-MT durante o 

período necessário para o cumprimento das finalidades previstas no presente documento, 

conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da Lei 13.709/18. 

Os dados podem ser removidos ou anonimizados a pedido do usuário, excetuando os casos 

em que a lei oferecer outro tratamento. 

Ainda, os dados pessoais dos usuários apenas podem ser conservados após o término de seu 

tratamento nas seguintes hipóteses previstas no artigo 16 da referida lei: 

1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 

pessoais; 

3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados 

dispostos nesta Lei; 

4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados 

os dados. 

 

SEÇÃO 6 - SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS PELA 

AUDICOM-MT. 

O site AUDICOM-MT se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou difusão de tais dados. 

As práticas do site AUDICOM-MT relacionadas à segurança da informação serão norteadas 

pela legislação aplicável, pelas melhores práticas do mercado e pelas políticas internas da 

AUDICOM-MT relacionadas ao tema. 

Os dados pessoais armazenados são tratados com confidencialidade, dentro dos limites legais. 

No entanto, podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela lei para 

fazê-lo. 

 

SEÇÃO 7 - COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DOS ASSOCIADOS 

A AUDICOM-MT compartilhará com terceiros dados pessoais coletados no site para atingir 

as finalidades abaixo: 

1. Auxiliar no oferecimento ou na operação do Acesso do Associados, através do 

compartilhamento de dados pessoais com fornecedores e prestadores de serviços. 

2. Analisar e solucionar problemas técnicos e relacionados a fraude e segurança do site 

AUDICOM-MT. 

3. Viabilizar e aprimorar a utilização do site, sendo que nesses casos o tratamento de 

dados pessoais ocorrerá em conformidade com os termos desta Política e com os mesmos 

níveis de segurança nela indicados. 

4. Permitir a realização de parcerias por parte da AUDICOM-MT, através do 

compartilhamento de dados pessoais na medida em que forem necessários à concretização 

destas parcerias. 

5. Responder a solicitações judiciais e cumprir requisitos das legislações aplicáveis, 

situações nas quais os dados poderão ser compartilhados pela AUDICOM-MT com 

autoridades governamentais e judiciárias, ou qualquer outra autoridade relacionada. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/200399061/inciso-i-do-artigo-15-da-lei-n-13709-de-14-de-agosto-de-2018
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/200399064/artigo-15-da-lei-n-13709-de-14-de-agosto-de-2018
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/612902269/lei-13709-18


6. Gerar e divulgar estatísticas de maneira pública (ex.: em redes sociais, na mídia ou junto 

a parceiros comerciais), podendo incluir informações, dados e tendências demográficas 

oriundos de dados pessoais dos Associados, que serão divulgados de maneira agregada. 

7. Permitir o acesso a dados disponibilizados de maneira pública, como 

7.1. dados do perfil do Associados, que são compartilhados com motores de busca e 

dentro do site AUDICOM-MT, 

7.2. casos em que os Associados publicam notícias, artigos ou modelos de peças 

processuais, e interagem com documentos, através de comentários e votações, e 

7.3. dados pessoais presentes em documentos obtidos de fontes oficiais. 

8. Autoriza a publicação dos dados tais como: Nome, telefone, e-mail, órgão de atuação e 

cidade no site da AUDICOM-MT. 

9. Com a autorização dos Associados, em demais casos nos quais haja a necessidade de 

compartilhamento de dados pessoais, nos limites da legislação aplicável. 

 

SEÇÃO 8 – COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO 

Os cookies referem-se a arquivos de texto enviados pelo site AUDICOM-MT ao computador 

do usuário e visitante e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à 

navegação no site. Tais informações são relacionadas aos dados de acesso como local e 

horário de acesso e são armazenadas pelo navegador do usuário e visitante para que o servidor 

do site AUDICOM-MT possa lê-las posteriormente a fim de personalizar os serviços do site 

AUDICOM-MT. 

O usuário e o visitante do site AUDICOM-MT manifestam conhecer e aceitar que pode ser 

utilizado um sistema de coleta de dados de navegação mediante à utilização de cookies. 

O cookie persistente permanece no disco rígido do usuário e visitante depois que o navegador 

é fechado e será usado pelo navegador em visitas subsequentes ao site. Os cookies 

persistentes podem ser removidos seguindo as instruções do seu navegador. Já o cookie de 

sessão é temporário e desaparece depois que o navegador é fechado. É possível redefinir seu 

navegador da web para recusar todos os cookies, porém alguns recursos do site podem não 

funcionar corretamente se a capacidade de aceitar cookies estiver desabilitada. 

 

SEÇÃO 9 - CONSENTIMENTO 

Ao utilizar os serviços e fornecer as informações pessoais no site AUDICOM-MT, o usuário 

está consentindo com a presente Política de Privacidade. 

O Associado, ao utilizar o Acesso do Associado, manifesta conhecer e pode exercitar seus 

direitos de cancelar seu acesso do Associado, atualizar seus dados pessoais e garante a 

veracidade das informações por ele disponibilizadas. 

O usuário tem direito de retirar o seu consentimento a qualquer tempo, para tanto deve entrar 

em contato através do E-mail, disponível no rodapé do site da AUDICOM-MT. 

 

SEÇÃO 10 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A AUDICOM-MT reserva o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer 

momento, então, é recomendável que o usuário e visitante revise-a com frequência. 

As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site. 

Quando realizadas alterações os associados serão notificados. Ao utilizar o serviço ou 



fornecer informações pessoais após eventuais modificações, o associado e o visitante 

demonstram sua concordância com as novas normas. 

Diante da fusão ou venda da AUDICOM-MT à outra empresa os dados dos usuários podem 

ser transferidos para os novos proprietários para que a permanência dos serviços oferecidos. 

 

SEÇÃO 11 – JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado 

integralmente o Direito brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca de Cuiabá-MT. 

 

SEÇÃO 12 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

O usuário reconhece que as peculiaridades sobre a coleta, a utilização e o compartilhamento 

de dados da AUDICOM-MT foram suficientemente descritos nesta política, e que a 

AUDICOM-MT cumpriu devidamente o dever de informação. 

Após ler atentamente esta política, o usuário declara estar de acordo com esta política e aceita 

todas as suas disposições. 

 


