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1. INTRODUÇÃO 

Essa Política tem como objetivo assegurar a conformidade com a legislação aplicável e 
assegurar a privacidade e proteção dos dados pessoais dos titulares que possuem 
qualquer tipo de relacionamento com a ES GÁS. 
 
Essa Política institui um Programa, juntamente com as demais normas organizacionais 
relativas ao tema, que definem como deverá se dar o Tratamento dos Dados Pessoais 
em todo o seu ciclo de vida pela ES GÁS. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

• Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet 

• Código de Conduta e Integridade da ES GÁS. 
 

3. DEFINIÇÕES 

• ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública 
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o 
território nacional; 

• Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada; 

• Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 

• Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

• Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal 
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD); 

• Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
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• Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento; 

• Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração. 

4. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA 

Unidades organizacionais e todos os colaboradores da ES GÁS. 
 
Para fins desta Política consideram-se colaboradores, todas as pessoas envolvidas com 
o desenvolvimento das atividades para a ES GÁS, integrantes do quadro permanente de 
pessoal ou não, incluindo prestadores de serviço, consultores, estagiários e 
administradores. 

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

5.1. A ES GÁS gerencia seus negócios com foco na sustentabilidade corporativa, de 
maneira responsável, transparente, ética e em observância à legislação aplicável 
relativa à proteção de dados pessoais e o respeito a privacidade. Com base nessa 
abordagem, todo o tratamento de dados pessoais realizados por administradores, 
colaboradores ou qualquer terceiro, atuando em nome ou por conta da ES GÁS 
devem observar os seguintes princípios: 

 

 

 

 

Princípio Descrição 
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Finalidade 

O Tratamento de Dados Pessoais deve atender a propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular, sendo 
vedado o Tratamento posterior de forma incompatível com essas 
finalidades. 

Necessidade e 
Adequação 

Os Dados Pessoais objeto do Tratamento devem ser os mais 
adequados para atender a finalidade informada ao Titular e 
limitados ao mínimo necessário para o cumprimento das 
finalidades. 

Livre Acesso 
Aos Titulares deverá ser garantida a consulta facilitada e gratuita 
quanto à forma e à duração do Tratamento, bem como a 
integralidade de seus Dados Pessoais. 

Qualidade 
Aos Titulares deverá ser garantida a exatidão, a clareza, a 
relevância e a atualização dos seus Dados Pessoais. 

Segurança e 
Prevenção 

Os Dados Pessoais deverão estar protegidos contra acessos não 
autorizados e situações ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão, durante todo o seu ciclo de vida. 
Além disso, medidas técnicas e organizacionais deverão ser 
tomadas para a prevenção de eventuais danos que possam ser 
causados pelo Tratamento dos Dados Pessoais. 

Transparência 
Deverá ser garantida a transparência ao Titular sobre o 
Tratamento dos seus Dados Pessoais através de informações 
claras, precisas e facilmente acessíveis. 

Não Discriminação 
O Tratamento de Dados Pessoais jamais deverá ser realizado para 
fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 

 

 

6. DIRETRIZES DO PROGRAMA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS DA ES GÁS 
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O Programa de Privacidade Proteção de Dados Pessoais da ES GÁS é composto por uma 
estrutura e diretrizes, que serão desdobrados em normas, capazes de garantir que o 
tratamento de dados pessoais seja realizado em conformidade com a legislação 
aplicável, boas práticas de governança e com foco em criação de valor, eficiência 
empresarial, crescimento e na confiança dos stakeholders. 
 

6.1. Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais 
 

O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é o titular da Gerência de Riscos e 
Conformidade, responsável por conduzir a implementação do Programa, bem como 
apoiar, supervisionar e reportar o seu cumprimento ao Comitê de Auditoria Estatutário, 
Diretoria e Conselho de Administração, bem como, ser o ponto de contato com a 
Agência Nacional de Proteção de Dados.  
 

6.2. Manuseio de dados pessoais 
 

Regras gerais devem ser observadas para o tratamento de Dados Pessoais e deve ser 
considerada de forma consistente por todos os administradores e colaboradores do da 
ES Gás. 
 
6.3. Uso e Gestão do consentimento 
 

Essa diretriz estabelece as regras gerais que devem ser observadas para a coleta e gestão 
do consentimento, quando esta for a base legal que fundamentar o tratamento dos 
dados pessoais realizado pela ES GÁS. 
 
6.4. Compartilhamento de dados pessoais 
 

Essa diretriz tem como objetivo principal garantir que os terceiros com quem a ES GÁS 
compartilha dados pessoais realizem o tratamento em conformidade com a legislação 
aplicável, para que sejam resguardados os interesses da empresa e os direitos dos 
titulares cujos dados venham a ser compartilhados. 
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6.5. Avaliação de novos projetos 
 

Deverão ser observados Novos Projetos, quando da alteração ou desenvolvimento de 
novos aplicativos, sistemas, infraestrutura, produtos, serviços ou soluções que, de 
qualquer forma, envolvam Dados Pessoais (Privacy by Design). 
 

6.6. Incidentes de segurança que envolvam dados pessoais 
 

Em processos internos obrigatórios, que devem ser observados pelos administradores e 
colaboradores da ES GÁS, ter classificação de qualquer Incidente de Segurança com 
Dados Pessoais, detectados e/ou confirmados pela área responsável pela Segurança da 
Informação. Deve ser observado no caso de qualquer Incidente que venha a causar a 
indisponibilidade, quebra da confidencialidade e da integridade de Dados Pessoais. 
 

6.7. Direitos dos titulares de dados pessoais 
 

A ES GÁS está comprometida com a efetividade dos direitos garantidos aos Titulares de 
Dados Pessoais pela legislação aplicável. Portanto, caso um colaborador ou canal de 
comunicação sejam contatados, para auxiliar no atendimento de algum direito do 
Titular, por qualquer motivo, deverá fazê-lo, observando as instruções do Encarregado. 

 

7. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES  

7.1 Do Conselho de Administração (CA)  

• Acompanhar de forma sistemática a gestão do Programa de Privacidade e Proteção 

de Dados Pessoais da ES Gás; 

 

7.2. Do Comitê de Auditoria Estatutário 

• Assessorar o Conselho de Administração quanto aos temas do Programa de 
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;  
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7.3. Da Auditoria Interna  

• Avaliar, de forma sistemática, o Programa de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais e recomendar melhorias.  

7.4. Da Diretoria Executiva (DE) 

• Apoiar a implementação e as diretrizes do Programa de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais da ES Gás; 

• Dar assessoramento técnico e consultivo ao Conselho de Administração, frente aos 

os regulamentos, as políticas, as normas e os procedimentos internos relativos ao 

Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 

7.5. Do Diretor-Presidente (DPRES)  

• Reunir-se uma vez por mês, obrigatoriamente com a participação dos membros 

fixos, para acompanhamento e discussão dos temas da política Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais; 

• A reunião será composta pelo Diretor Presidente (coordenador), Gerente de Riscos 

e Conformidade (Secretário) e a Coordenação de TI como participantes fixos; 

• A GJUR E GGOV darão assessoria à reunião caso necessário; 

• As demais Diretorias e Gerências participarão da reunião quando convidados; 

• Reportar o resultado da reunião específica mensal à Diretoria Executiva. 

 

 

 

 

7.5. Da Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade 

• Definir metodologia corporativa de gestão do Programa de Privacidade e Proteção 

de Dados Pessoais em uma visão integrada e sistêmica que possibilite um ambiente 

de contínuo monitoramento nos mais diversos níveis hierárquicos da empresa; 
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• Estimular a integração e capturar a sinergia das ações de privacidade e proteção de 

dados pessoais dentre as diversas unidades organizacionais, assim como dentre os 

demais processos de negócio, gestão e serviços corporativos; 

• Disseminar conhecimentos e Lições Aprendidas do Programa de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais; 

• Monitorar e reportar periodicamente ao Diretor-Presidente, à Diretoria Executiva, 

ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração a gestão da 

privacidade e proteção de dados pessoais da ES GÁS. 

7.6. Dos titulares de unidades organizacionais (gestores)  

• Coordenar, promover e acompanhar as ações do Programa de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais na sua área de atuação; 

• Manter articulação com a área de Gestão de Riscos e Conformidade sobre 

informações relativas ao Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 
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