
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DALILA TÊXTIL 

1. INTRODUÇÃO 

Na DALILA TÊXTIL LTDA, nós nos preocupamos com sua privacidade e estamos comprometidos 

em garantir que estes dados estejam protegidos. 

Através desta política, desejamos informar sobre as formas que coletamos e como tratamos 

seus dados, conforme previsto na Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais(LGPD). 

É muito importante que você leia este documento, para que desta forma, compreenda como 

nós da DALILA TÊXTIL coletamos, usamos, protegemos e lidamos com seus dados. 

Buscando garantir a aplicação da LGPD e sua totalidade, a DALILA TÊXTIL LTDA colocou em 

prática procedimentos internos para promover a conscientização entre seus empregados e 

desta forma, garantir que as regulamentações estão sendo corretamente aplicadas. 

 

2. QUAIS DADOS SÃO COLETADOS? 

A DALILA TÊXTIL, coleta dados pessoais que são disponibilizados por você, através das 

seguintes formas: quando você realiza contato com a DALILA TÊXTIL; quando se candidata para 

uma vaga de emprego; ou quando você envia dados para nós de qualquer outra forma. 

Nestes casos, os dados coletados são: 

Informações individuais (nome, endereço, e-mail, telefone, CPF, RG, estado civil, sexo, 

números de telefones) 

Detalhes de endereço (país, região, cidade, CEP) 

 

3. POR QUE ESTES DADOS SÃO COLETADOS? 

Os dados coletados são usados especificamente para os fins para o qual foram fornecidos. 

Exemplo: Se você nos contactar através do formulário em nosso site, estes dados serão 

utilizados apenas para atender e responder a sua consulta. Caso você enviar seu currículo para 

uma possível vaga de emprego, vamos manter estes dados armazenados para contato futuro, 

caso uma vaga se enquadre em seu perfil. 

Também são coletados dados pessoais quando você interage em nossas mídias sociais. Por 

gentileza, leia nossa declaração sobre mídias sociais abaixo. 

 

4. POR QUE COLETAMOS DADOS DAS MÍDIAS SOCIAIS? 

A DALILA TÊXTIL respeita as suas preferências de mídia social, por isto, coletamos apenas os 

dados que você concordou em deixar públicas. Os dados coletados das mídias sociais podem 

ser usados  para contato e comunicação, sempre na busca de melhora-la com o publico e 

garantir assim a disponibilidade de conteúdo relevante ao seu negócio. Caso a DALILA TÊXTIL 



 

desejar obter informações adicionais nos sites de mídia social, elas serão feitas de forma 

transparente e sempre com seu consentimento. 

 

5. QUANDO VOCÊ PRECISA FORNECER OS DADOS PARA NÓS? 

Você deverá fornecer alguns de seus dados sempre que precisar nos contactar ou trabalhar 

conosco. 

A DALILA TÊXTIL, é uma empresa do segmento têxtil, onde seus clientes são empresas de 

diferentes segmentos. 

A DALILA TÊXTIL declara que lida com dados somente de business to business. Você não é 

obrigado a divulgar seus dados pessoais quando compra nossos produtos. No entanto, para 

fornecer produtos e/ou serviços, talvez seja necessário fornecer alguns de seus dados 

pessoais. 

 

6. RESPONSABILIDADE NO PROCESSAMENTO DE SEUS DADOS. 

A DALILA TÊXTIL pode compartilhar informações com nossas controladoras de acordo com as 

garantias estabelecidas nesta política. 

A DALILA TÊXTIL se compromete em proteger os dados de seus consumidores, possíveis 

consumidores, usuários do site, aplicativos e todas outras pessoas de quem os dados poderão 

ser processados por nós.  

Os seus dados pessoais são processados legalmente, honestamente e de maneira 

transparente.  

Os seus dados pessoais são coletados para propósitos específicos, explícitos e legítimos. 

Seus dados pessoais são armazenados por tempo não mais que o necessário, com objetivo de 

atender os propósitos de processamento dos dados. 

A DALILA TÊXTIL tem colocado em prática medidas técnicas e organizacionais, buscando 

garantir a segurança em relação ao processamento de dados, visando atender as 

regulamentações e proteger os direitos e informações das pessoas envolvidas.  

 

7. COM QUEM SEUS DADOS SÃO COMPARTILHADOS? 

A DALILA TÊXTIL poderá vir a compartilhar seus dados com suas controladas ou qualquer outra 

pessoa jurídica do grupo. 

De acordo com esta política de privacidade e conforme previsto em lei, a DALILA TÊXTIL 

poderá contratar terceiros para realizar alguns serviços. Os terceiros possuem permissão da 

DALILA TÊXTIL enquanto utilizarem seus dados pessoais para realizarem serviços, e nós 

tomaremos todas as medidas de precaução técnicas e organizacionais necessárias para 

garantir que os seus dados sejam usados somente para os propósitos mencionados 

anteriormente. 

 



 

A DALILA TÊXTIL não vende e nem fornece dados pessoais para terceiros, a não ser como 

especificado acima ou se porventura somos obrigados por lei. 

 

 

8. POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS? 

A DALILA TÊXTIL se compromete em armazenar seus dados pessoais por tempo não mais que o 

necessário para o propósito que foi processado. 

Este período de armazenamento depende do motivo pelo qual os dados pessoais estão sendo 

processados pela DALILA TÊXTIL, leva-se em conta regulamentações ou outros requerimentos 

legais que impõem um período específico de retenção para certas categorias de dados. 

Seus dados pessoais serão excluídos quando não são mais necessários para o processamento 

dos propósitos mencionados nesta política. 

No caso em que certos dados pessoais são necessários para atender uma intimação ou outra 

questão legal, a DALILA TÊXTIL irá retê-los até o tempo de encerramento desta questão. 

 

9. COMO SEUS DADOS SÃO PROTEGIDOS? 

Nós, da DALILA TÊXTIl, nos preocupamos com seus dados. 

Implementamos todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias, levando em conta a 

natureza, impacto e contexto dos dados pessoais que você compartilhou conosco e todos os 

riscos envolvendo o processamento deles, a fim de proteger seus dados, mais 

especificamente, prevenir qualquer roubo, perda ou uso de qualquer maneira que não está em 

conformidade com os propósitos pelos quais os dados foram coletados. 

 

10. COOKIES 

O Site da DALILA TÊXTIL, não faz a utilização de cookies. 

 

11. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS? 

A qualquer momento, você pode pedir para visualizar seus dados pessoais, tanto para corrigi-

los como para apagá-los.  

Estes requerimentos devem ser endereçados para: 

 

DALILA TÊXTIL LTDA 

Departamento de TI. 

Joao Januário Ayroso, 3850,  

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, 89253-100. 

E-mail: lgpd@dalilatextil.com.br 

Telefone: +55 47 3372.9600 



 

 

 

Por favor, forneça detalhes, incluindo seu nome completo e endereço de e-mail, para que 

possamos identificá-lo, bem como quaisquer outras informações relevantes para confirmar sua 

identidade. 

 

12. COMO NOS CONTATAR SOBRE ESTE TEMA? 

Se você tem qualquer pergunta relacionada a esta política ou sobre como nós processamos 

seus dados pessoais, você pode nos contatar através de: 

 

DALILA TÊXTIL LTDA 

Departamento de TI. 

Joao Januário Ayroso, 3850,  

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, 89253-100. 

E-mail: lgpd@dalilatextil.com.br 

Telefone: +55 47 3372.9600 

 

13. ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA 

Buscando sempre estar de acordo com as leis que relacionam a proteção de dados, podemos 

atualizar esta política a qualquer momento. Por este motivo, recomendamos que você 

verifique com certa regularidade a versão desta política. 

Essa política foi atualizada em 26 de janeiro de 2021. 


