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CERTIFICADO DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD – POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

Em cumprimento do quanto previsto na Lei 13.709/2018 (LGPD), a empresa FESTA
NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A declara e certifica que está
implantado e/ou em permanente revisão de procedimentos e processos no que se refere à
Coleta, Tratamento e Uso de dados necessários ao fiel desempenho de seu objeto social.

A Lei Geral de Proteção de Dados surgira de uma necessidade de adaptação do Empresário
Brasileiro às novas tendências mundiais de compartilhamento de dados, consequência natural
do inevitável progresso tecnológico que terá cada vez mais presença no convívio diário das
relações sociais e comerciais.

Com esse trânsito intenso de informações, de forma natural e óbvia, começaram a surgir
questionamentos quanto à forma de tratamento e uso dos dados que são constantemente
coletados para que haja efetivo funcionamento de tais tecnologias e serviços.

O bom ou mau uso de tais informações gerou a preocupação dos legisladores, justamente pelo
risco dos cidadãos quanto à exposição indevida ou, o que seria ainda mais grave, da criação
de barreiras comerciais invisíveis que impediriam o acesso a serviços essenciais.

Na prática, a lei acabou criando a necessidade de que todas as empresas, independentemente
de seu tamanho, façam adequações, dependendo da realidade de seus negócios que, ao final
da implantação, trarão mais segurança e transparência para todos os envolvidos.

Atenta à tal realidade, a empresa FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E
EMPREENDIMENTOS S/A revisou todos seus processos, para compreensão de como cada
tipo de dado coletado se insere nesse contexto, interna e externamente, para implantação do
que é efetivamente necessário para que tudo esteja enquadrado na LGPD.

A implantação de tais procedimentos visa garantir aos envolvidos e conforme o caso, a maior
segurança possível no tratamento e uso dos dados que venham a ser coletados durante a
relação comercial.

Para tanto, uma série de procedimentos e documentos estão sendo ou foram criados para
trazer clareza nessa relação, desde Acordos de Privacidade, Termos de Sigilo e
Confidencialidade, adequações de hardware e software.

Com isso, convidamos a todos os seus clientes, representantes, parceiros de negócios,
fornecedores e outros para que busquem conhecer, consultar, questionar e sugerir sobre as
informações prestadas em nossos documentos de implantação da LGPD, visando um
crescimento mútuo e benéfico para todos.

OBS.: Esse certificado poderá ser atualizado há qualquer tempo, devendo ser consultado
regularmente em caso de interesse de contato.


