
Página | 1 

    

 

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais  

Em nossa empresa, privacidade e segurança são prioridades e nos comprometemos com a transparência 

do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso, a presente Política de 

Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso e transferência de informações de clientes ou outras 

pessoas que acessam ou usam nosso site. 

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas informações pessoais nas 

formas descritas nesta Política, sob as normas de proteção de dados pessoais, constantes da LGPD, Lei 

Federal nº 13.709/2018, das disposições consumeristas da Lei Federal nº 8.078/1990 e as demais 

normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. 

Dessa forma, a AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO SA, doravante denominada 

simplesmente como AGÊNCIA CURITIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.324.976/0001-94, no papel 

de Controladora de Dados, obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade. 

 

1. Como coletamos os dados pessoais? 

1.1 As coletas de dados pessoais, pela AGÊNCIA CURITIBA, são feitas através de formulários, virtuais 

ou físicos, preenchidos pelos Titulares ao se inscreverem, como participantes ou convidados, em 

eventos, cursos e capacitações realizadas ou apoiadas pela empresa. 

1.2 São os canais de coleta de dados pessoais são: o Cadastro Geral de Mailing (CGM); os formulários 

específicos de inscrição individual em eventos, cursos e capacitações; e, as listagens de presença em 

reuniões e demais atividades relacionadas aos programas sob a responsabilidade de gestão da empresa. 

1.3 O CGM é o principal meio e base de registro e armazenamento de dados pessoais da AGÊNCIA 

CURITIBA. Ele é alimentado e atualizado diretamente pelos seus Titulares ou pode herdar os dados dos 

formulários específicos de inscrição individual em eventos, cursos e capacitações, como também das 

listagens de presença em reuniões e atividades. 

1.4 O CGM é ativo institucional da AGÊNCIA CURITIBA, sendo gerado a partir do cadastro qualificado 

dos contatos mantidos e realizados no âmbito dos programas e ações da empresa, que atende aos 

rigores organizacionais e legais e serve como canal de operação dos seus negócios, bem como 

atingimento das suas finalidades legais e objetivos estatutários. 
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2. Quais dados coletamos sobre você e para qual finalidade? 

2.1 Ao preencher o CGM ou se eventos, cursos e capacitações ou preencher listagens de presença em 

outras atividades promovidas ou apoiadas pela AGÊNCIA CURITIBA, seus dados pessoais são 

coletados com o propósito de viabilizar a prestação de serviços, relacionada com as finalidades legais e 

objetivos estatutários da empresa.  

2.2 Os dados pessoais podem sofrer tratamento, a fim de aprimorar a experiência do Titular com as 

atividades e serviços prestados pela AGÊNCIA CURITIBA e, especialmente, para geração de 

oportunidades de conexão e de negócios, bem como, a atração, fixação e desenvolvimento empresas e, 

ainda, a instrução, capacitação e o aperfeiçoamento de empreendedores e pessoas que desejam 

empreender. 

2.3 Dados pessoais fornecidos pelo titular diretamente no formulário de cadastro geral de mailing 

• CPF, ou seja, número de registro do Cadastro de Pessoa Física, campo de livre preenchimento, 

sem previsão de publicação ou compartilhamento. Sua coleta tem a finalidade de servir como 

documento identificador oficial da pessoa física participante dos eventos, cursos e capacitações 

oferecidos ou atividades apoiadas pela AGÊNCIA CURITIBA, a fim de possibilitar a identificação 

nominal e sua vinculação documental, com o fim específico de certificação em atividade 

formativa, quando houver; bem como, para permitir a atualização dos dados de cadastro, a partir 

da informação desse documento, posteriormente, quando for necessário; 

• Nome e Sobrenome, campos de livre preenchimento, sem previsão de publicação ou 

compartilhamento individualizado e, quando for o caso, mediante autorização prévia pelo Titular. 

Sua coleta tem a finalidade de permitir a contagem e controle do público nos eventos, cursos e 

capacitações, mediante a distinção nominal dos participantes, como também para efeito de 

emissão de certificação em nome próprio, se houver;  

• Telefone Celular, campo de livre preenchimento, sem previsão de publicação ou 

compartilhamento individualizado ou com compartilhamento e/ou publicação mediante 

autorização prévia do Titular, quando for o caso. Sua coleta tem a finalidade de permitir o contato 

individual com o público dos eventos, cursos e capacitações, como também, para envio de 

material de divulgação das atividades desenvolvidas ou apoiadas pela AGÊNCIA CURITIBA, 

através de ligação telefônica ou por envio de mensagens instantâneas em aplicativos 

mensageiros (tais como WhatsApp ou outros). Pode, ainda, o Titular, a qualquer tempo, optar 
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por não receber as mensagens pelos aplicativos, solicitando a retirada do respectivo telefone da 

base de envio, em mensagem de resposta à recebida, com o texto “SAIR”;  

• Gênero, campo de seleção com as opções: masculino; feminino; outro; ou, prefiro não 

responder, sem previsão de publicação ou compartilhamento de forma individualizada. Sua 

coleta tem a finalidade de verificar a participação de público conforme seu grupo de gênero, 

possibilitando assim, melhor direcionamento de conteúdo dos eventos, cursos e capacitações, 

com fins maior engajamento de público dos diferentes gêneros, como também de qualificar ou 

amplificar as atividades conforme a adesão verificada na programação da AGÊNCIA CURITIBA;  

• Grau de Instrução, campo de seleção com as opções: ensino fundamental; ensino médio; 

ensino superior; ensino técnico; pós-graduação; mestrado; doutorado ou pós-doutorado; 

e, outro, sem previsão de publicação ou compartilhamento de individualizada. Sua coleta tem a 

finalidade de verificar a participação de público conforme seu acesso à educação formal, 

possibilitando assim, melhor direcionamento de conteúdo dos eventos, cursos e capacitações, 

com fins definir estratégias de abordagem dos conteúdos, quando couber, como também de 

qualificar ou amplificar as atividades conforme a adesão verificada na programação da AGÊNCIA 

CURITIBA;  

• E-mail, ou seja, endereço de correio eletrônico, campo de livre preenchimento, sem previsão 

de publicação ou compartilhamento individualizado ou com eventual compartilhamento com 

contratantes e parceiros da AGÊNCIA CURITIBA, visando ao cumprimento de seus objetivos 

legais e estatutários, bem como publicação mediante autorização prévia do Titular, quando for o 

caso. Sua coleta tem a finalidade de permitir o contato individual com o público dos eventos, 

cursos e capacitações, como também, para envio de material de divulgação das atividades 

desenvolvidas ou apoiadas pela AGÊNCIA CURITIBA, relacionadas com seus objetivos legais e 

estatutários. Pode o Titular, a qualquer tempo, optar por não receber tais mensagens de correio 

eletrônico, solicitando a retirada do respectivo endereço da base de envio, em mensagem de 

resposta à recebida, com o texto “SAIR”;  

• CEP [Código de Endereçamento Postal], campo de livre preenchimento, o qual, mediante 

código preenchido carrega automaticamente o campo Endereço, Bairro, Cidade, Estado, como 

também os campos Nº da Residência, Complemento, campos de livre preenchimento, conjunto 

de dados que se refere à correspondência, sem previsão de publicação ou compartilhamento 

individualizado ou com compartilhamento e publicação mediante autorização prévia do Titular, 
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quando for o caso. Sua coleta tem a finalidade possibilitar possíveis envios de correspondências 

institucionais da AGÊNCIA CURITIBA, como também verificar a distribuição geográfica de 

público e definição de estratégias de divulgação e alcance. Pode o Titular, a qualquer tempo, 

optar por não receber tais correspondências, solicitando a retirada do respectivo endereço da 

base de envio, em um e-mail formal, equivalente ao já existente na base, juntamente com o 

Nome Completo e n.º do CPF, para lgpdagencia@curitiba.pr.gov.br; 

• Você é Empreendedor? [pergunta], campo de seleção, com as opções: Sim ou Não, sem 

previsão de publicação ou compartilhamento de forma individualizada. Sua coleta tem a 

finalidade verificar a participação de público conforme sua resposta, possibilitando assim, melhor 

direcionamento de conteúdo dos cursos, capacitações e eventos, com fins de buscar maior 

engajamento de público nas atividades dos programas de empreendedorismo e inovação da 

AGÊNCIA CURITIBA, como também de qualificar ou amplificar as atividades conforme a adesão 

verificada na sua programação. 

• 2.4 Dados pessoais coletados automaticamente nas inscrições em eventos, cursos e 

capacitações, cujo tratamento é autorizado pelo simples ato de preenchimento da inscrição pelo 

Titular: Nome e Sobrenome, E-mail, CPF, Telefone Celular, Gênero, com as mesmas 

previsões de compartilhamento, publicação e finalidades acima informadas no item 2.3 desta 

Política de Proteção de Dados Pessoais. 

3. Como coletamos os seus dados? 

A coleta dos seus dados pessoais do Titular ocorre da seguinte forma: 

a) Através da recepção do preenchimento de formulário virtual de Cadastro Geral de Mailing 

(CGM), disponibilizado virtualmente e acessível em ambiente de internet, cujo desenvolvimento 

é próprio e está hospedado no site da AGÊNCIA CURITIBA, no seguinte endereço: 

https://www.agenciacuritiba.com.br/mailing; 

b) Através da recepção do preenchimento pelo Titular de formulários de inscrição em reuniões, 

eventos e capacitações realizados, promovidos ou apoiados pela AGÊNCIA CURITIBA, 

disponibilizados em formulários virtuais em ambiente de internet, desenvolvidos e operados a 

partir de plataformas de terceiros ou próprias; 

mailto:lgpdagencia@curitiba.pr.gov.br
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c) Através da recepção do preenchimento pelo Titular, ou representante legal, de listagens de 

presença reuniões, capacitações e eventos promovidos ou apoiados pela AGÊNCIA 

CURITIBA, disponibilizadas para preenchimento local e físico; 

d) Através da recepção do preenchimento pelo Titular, ou representante legal, de formulários 

pesquisa de satisfação, desempenho e avaliação dos serviços prestados pela AGÊNCIA 

CURITIBA, disponibilizados em formato virtuais em ambiente de internet, desenvolvidos e 

operados a partir de plataformas de terceiros ou próprias; 

e) Através da recepção do preenchimento pelo Titular, ou representante legal, de formulários 

pesquisas econômicas e sociais, bem como de monitoramento da participação e do 

desempenho em programas da AGÊNCIA CURITIBA, disponibilizados de formato virtual em 

ambiente de internet ou via preenchimento de planilhas e transmissão por e-mail, desenvolvidos 

e operados a partir de plataformas de terceiros ou próprias, ou, ainda, localmente, em formato 

físico; 

f) Através da recepção do preenchimento pelo Titular, ou representante legal, de cadastro de 

atendimentos realizados junto aos Espaços Empreendedor, tendo por operador do sistema 

o SEBRAE-PR, da AGÊNCIA CURITIBA, disponibilizados de formato virtual em ambiente de 

internet ou via preenchimento de planilhas e transmissão por e-mail, desenvolvidos e operados 

a partir de plataformas de terceiros ou próprias, ou, ainda, localmente, em formato físico; 

4. Como realizamos o tratamento dos seus dados pessoais? 

4.1 É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais. O consentimento é a 

manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza a AGÊNCIA CURITIBA a tratar seus 

dados, preenchidos e informados nos meios de coleta. Assim, em consonância com a Lei Geral de 

Proteção de Dados, seus dados só serão coletados, acessados, tratados e armazenados mediante seu 

prévio e expresso consentimento.  

4.2 O seu consentimento será obtido de forma específica para cada finalidade, evidenciando o 

compromisso de transparência e boa-fé da AGÊNCIA CURITIBA para com seus 

usuários/clientes/parceiros, Titulares de dados pessoais, seguindo as regulações legislativas pertinentes. 

4.3 Ao utilizar os serviços da AGÊNCIA CURITIBA e fornecer seus dados pessoais, você está ciente e 

consentindo com as disposições desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, além de 

conhecer seus direitos e como exercê-los. 
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4.4 A qualquer tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar seu consentimento, manifestando-se 

formalmente perante AGÊNCIA CURITIBA, nos canais de contato, disponibilizados para tratar da 

presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 

4.5 É importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pode implicar 

a impossibilidade da performance adequada de alguma ação ou funcionalidade nos ambientes virtuais 

operados pela AGÊNCIA CURITIBA, como também podem ser bloqueadas eventuais ações em benefício 

do Titular, realizadas pela AGÊNCIA CURITIBA, as quais dependam do respectivo acesso e tratamento. 

Tais consequências serão informadas previamente, se for o caso, em resposta ao pedido de revogação.  

4.6 São as operações de tratamento de dados pessoais: 

a) Criação: coleta, produção, recepção e extração de dados; 

b) Transporte: comunicação, transmissão, distribuição e difusão; 

c) Manuseio: classificação, modificação e utilização; 

d) Armazenamento: arquivamento, guarda em banco geral de dados; e, 

e) Descarte: eliminação. 

5. Quais são os seus direitos? 

5.1 A AGÊNCIA CURITIBA assegura aos Titulares de dados sob sua guarda os direitos previstos no 

artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer 

tempo, requisitar pelos canais de contato: 

a) Confirmar a existência e qual seja o tratamento de dados pessoais, de maneira simplificada 

ou em formato claro e completo. 

b) Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma impressa ou por 

meio eletrônico, seguro e idôneo. 

c) Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes, a partir da 

comprovação da titularidade. 

d) Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 

a legislação, através de requisição da anonimização, bloqueio ou eliminação. 

e) Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados cadastrais que 

a AGÊNCIA CURITIBA trata a seu respeito, sendo mantido o histórico quando sob a 

responsabilidade desta. 
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f) Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei, 

cujo registro histórico seja obrigatório a manutenção. 

g) Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados. 

h) Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as 

consequências dessa negativa. 

6. Como você pode exercer seus direitos de titular? 

6.1 Para exercer seus direitos de Titular de dados pessoais, você deve entrar em contato com 

a AGÊNCIA CURITIBA através dos seguintes canais disponíveis: 

•  Telefone fixo: 41-3213-7508 disponível em horário comercial, entre 08h e 12h e entre 14h e 18h, 

de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados. 

• Correio Eletrônico: agenciacuritiba_lgpd@curitiba.pr.gov.br, disponível 24h, nos sete dias da 

semana, com a resposta em horário comercial. 

6.2 De forma a garantir a sua correta identificação como Titular dos dados pessoais, objeto da solicitação 

de exercício de direitos, é possível que solicitemos documentos ou outros elementos que possam 

comprovar sua identidade e vinculação aos dados armazenados em nossa base.  

6.3 A comprovação da Titularidade de dados se dará pela apresentação de documento oficial com foto 

do titular e deverá ser encaminhado ao e-mail citado no item 6.1.  

7. Como e por quanto tempo seus dados serão armazenados? 

7.1 Seus dados pessoais coletados pela AGÊNCIA CURITIBA serão armazenados durante o tempo 

necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas na presente Política de 

Privacidade e Proteção de Dados sejam atingidas, considerando os direitos dos Titulares dos dados e 

responsabilidades legais constantes da LGPD. 

7.2 De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação, contratual ou não, entre você e 

a AGÊNCIA CURITIBA perdurar. Findado o período de armazenamento dos dados pessoais, estes serão 

excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas 

no artigo 16, da LGPD, a saber: 

“I – Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
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II – Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

III – Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos 
nesta Lei; ou 

IV – Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.” 
 

7.3 Informações pessoais sobre você, que sejam imprescindíveis para o cumprimento de determinações 

legais, judiciais e administrativas, ou mesmo para o exercício do direito de defesa em processos judiciais 

e administrativos serão mantidas, a despeito da exclusão dos demais dados.  

7.4 O armazenamento de dados coletados pela AGÊNCIA CURITIBA reflete o nosso compromisso com 

a segurança e privacidade dos seus dados. Portanto, empregamos medidas e soluções técnicas de 

proteção aptas a garantir a confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos seus dados. Além disso, 

também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com controle de acesso às 

informações armazenadas. 

8. O que fazemos para manter seus dados seguros? 

8.1 Para mantermos seus dados pessoais seguros, usamos ferramentas físicas, eletrônicas e gerenciais, 

orientadas para a proteção da sua privacidade. Aplicamos essas ferramentas levando em consideração 

a natureza dos dados pessoais coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que 

eventuais violações gerariam para os direitos e liberdades do Titular dos dados. 

8.2 Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes: 

a) Apenas pessoas autorizadas, nas funções de Controlador, Operador ou Encarregado, terão 

acesso a seus dados pessoais, mediante designação prévia dessa responsabilidade, prevendo 

os meios, periodicidade e forma com que os acessos acontecem; 

b) O acesso aos dados pessoais pode ser, eventualmente, compartilhado com terceiros 

previamente identificados, cujo as atividades sejam apoiadas pela AGÊNCIA CURITIBA ou com 

fins de execução de programas e ações para as quais o Titular de dados pessoais tenha se 

inscrito, vinculados ao cumprimento das finalidades legais e objetivos estatutários da AGÊNCIA 

CURITIBA, hipótese que é exigido previamente o compromisso de confidencialidade por parte 

desse terceiro; 
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c) Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo, nos servidores da 

AGÊNCIA CURITIBA ou em ambiente de nuvem regularmente contratado pela mesma para esse 

fim. 

8.3 A AGÊNCIA CURITIBA se compromete a adotar as melhores posturas para evitar incidentes de 

segurança e vazamento de dados pessoais. Contudo, é necessário destacar que não existem ambientes 

livres de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, problemas, de 

culpa exclusivamente de terceiros, ocorram, tais como ataques cibernéticos promovidos por hackers ou, 

também, em decorrência da negligência, imprudência ou imperícia humana.  

8.4 Em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou 

qualquer outra pessoa, comunicaremos imediatamente aos afetados e à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

9. Com quem seus dados podem ser compartilhados? 

9.1 Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a AGÊNCIA CURITIBA, em geral, não 

compartilhará seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado, especialmente, de forma 

individualizada ou com elementos de identificação pessoal.  

9.2 Ao se cadastrar no CGM, se inscrever nos eventos, cursos e capacitações específicos ou assinar 

listagens de presença em atividades da AGÊNCIA CURITIBA, quando houver necessidade de 

compartilhamento, será requerido seu consentimento formal, em cada caso. 

9.3 Os terceiros, parceiros de negócios ou operadores, quando autorizados e mediante consentimento, 

recebem seus dados apenas na medida do necessário para a prestação dos serviços contratados, em 

cocriarão, convênio, cooperação técnica, parceria público-privada ou outro ajuste, os quais são 

orientados pelas normas de proteção de dados e tratados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

9.4 Todavia, nossos parceiros têm suas próprias Políticas de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 

que podem divergir da aplicada pela AGÊNCIA CURITIBA. Recomendamos a leitura desses 

documentos. Neste caso, no referido termo de consentimento será informada a existência de política 

própria e meio de acesso 

9.5 Além disso, vale lembrar que também existem outras hipóteses em que seus dados poderão ser 

compartilhados, as quais são: 
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a) Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, 

administrativas ou governamentais competentes; 

b) Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma 

automática; e, 

c) Proteção dos direitos da AGÊNCIA CURITIBA em qualquer tipo de conflito, inclusive os de teor 

judicial. 

10. Transferência internacional de dados 

10.1 Alguns dos terceiros com quem compartilhamos seus dados podem estar localizados ou possuir 

instalações localizadas em países estrangeiros. Nessas condições, de toda forma, seus dados pessoais 

estarão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e às demais legislações brasileiras. 

10.2 Quando for o caso, a AGÊNCIA CURITIBA se compromete a sempre adotar eficientes padrões de 

segurança cibernética e de proteção de dados, nos melhores esforços de garantir e cumprir as exigências 

legislativas e buscar a proteção devida aos seus dados pessoais. 

10.3 Ao concordar com essa Política de Privacidade, você concorda com o eventual compartilhamento 

de seus dados pessoais, que se dará conforme as finalidades descritas no instrumento prévio de 

consentimento. 

11. Cookies ou dados de navegação 

11.1 A AGÊNCIA CURITIBA não faz uso de Cookies. Logo ao acessar os ambientes virtuais da empresa, 

não são captados dados e hábitos de navegação. 

12. Alteração desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

12.1 A atual versão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais foi formulada e atualizada 

pela última vez em: 25/08/2021. 

12.2 Reservamo-nos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, principalmente 

em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito legislativo. 

Recomendamos que você a revise com frequência, diretamente neste link 

http://www.agenciacuritiba.com.br/politica-de-privacidade/ 

12.3 Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site cujo arquivo 

https://www.agenciacuritiba.com.br/
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identificará a data da última atualização, como também, sempre que possível, lhe comunicaremos das 

modificações pelo endereço de correio eletrônico constante da nossa base do CGM. 

12.4 Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais nos canais de coleta, mesmo após tais 

modificações, desde já, você concede o tratamento sobre eles.  

 13. Responsabilidade 

13.1 A AGÊNCIA CURITIBA prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de 

tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados. 

13.2 Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas 

disposições e zelando por seu cumprimento. 

13.3 Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas 

seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados. 

13.4 Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação ao 

tratamento de dados realizado pela AGÊNCIA CURITIBA, comprometemo-nos a segui-las.  

13.5 Embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma 

página virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, a AGÊNCIA CURITIBA não se responsabiliza 

por: 

I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia humana por parte 

dos usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela 

segurança dos processos de tratamento de dados e do cumprimento das finalidades descritas no 

presente instrumento. Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de 

acesso é do usuário; 

II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta culposa ou 

deliberada da AGÊNCIA CURITIBA. Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam 

gerar risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos 

aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as 

providências necessárias; 

III – Inveracidade das informações inseridas pelo Titular de dados pessoais ou outras pessoas em seu 

nome, com ou sem seu conhecimento, nos registros necessários para a utilização dos serviços 

da AGÊNCIA CURITIBA;  
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13.6 Quaisquer consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé não fazem parte 

do escopo desta Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais e nenhuma responsabilidade 

poderá ser exigida da mesma. 

14. Encarregado e Operadores de Proteção de Dados 

14.1 A AGÊNCIA CURITIBA disponibiliza os canais de atendimento para assuntos de LGPD para que 

você possa entrar em contato conosco para exercer seus direitos de titular, conforme descrito no Item 6 

desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.  

14.2 São os operadores de dados pessoais da AGÊNCIA CURITIBA: 

Alessandra Maria Albuquerque Reis 041.099.389-10 

Andreia Soares Ferreira 130.326.526-50 

Cibia Clara Carreira Gimenez 290.455.698-25 

Daniela Vitorio Del Puente 033.935.359-78 

Edson Motta 115.347.999-07 

Jose Carlos Barbosa da Silva 856.557.599-34 

Juciane do Carmo Carvalho Lopes 599.128.049-53 

Juliana Batistel 041.635.289-89 

Leticia Wolf Moura Justus 041.487.989-97 

Liege Scuissiato 065.389.569-04 

Luiz Carlos Costa 043.121.769-65 

Marcello Deoarez Moreira dos Santos 046.655.639-00 

Marcia Maria Ribeiro do Nascimento 463.034.809-34 

Marlon Alves Cardoso 014.428.259-36 

Paulo Henrique dos Santos Grochowicz 062.063.579-70 

Roberta Zanetti 870.479.699-34 

Simone do Rosário Santos 034.419.049-82 

Suellen Cortes Padilha Matos 060.873.629-59 

Thais Peterlini 099.295.199-20 

Wilson Marcelo Rolinski 024.177.339-35 

Filipe Saulo Stack Jungles 109.165.449-23 

14.2 Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, você pode 

entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, Marlon Alves Cardoso, 
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CPF: 014428259-36, no seguinte endereço de correio eletrônico agenciacuritiba_lgpd@curitiba.pr.gov.br 

(24h) ou pelo telefone 41-3213-2575 (em horário comercial, das 08h às 12h e das 14h às 18h). 

 
 
 

 


