POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE
Última Atualização: 3 de junho de 2020

OLÁ!
A MEMÓRIA DA ELETRICIDADE GOSTARIA DE CONVIDÁ-LO A LER ATENTAMENTE ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE. CASO DISCORDE DE QUALQUER DISPOSIÇÃO, VOCÊ
DEVERÁ CESSAR O USO DO SITE. AO ACESSAR E UTILIZAR AS SUAS FUNCIONALIDADES, O
USUÁRIO DECLARA TER LIDO COM ATENÇÃO TODAS AS DISPOSIÇÕES DESTA POLÍTICA,
ESTANDO TOTALMENTE DE ACORDO COM OS TERMOS AQUI ESTIPULADOS. SE VOCÊ TIVER
ALGUMA DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A MEMÓRIA DA ELETRICIDADE.

DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NESTA POLÍTICA


Legislação Aplicável de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei Nº 13.709/2018 ou “LGPD”), quaisquer alterações que venham a ser feitas
posteriormente, e outras leis e regulamentos em relação ao Tratamento, proteção e
privacidade de Dados Pessoais que sejam aplicáveis e, se aplicáveis, todas as
orientações, normas, regras, portarias, regulamentos e códigos de prática e conduta
emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou outra autoridade de
supervisão ou proteção de dados pertinente.



Dados Pessoais. Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou
identificável, direta ou indiretamente, que seja divulgada, fornecida ou acessada pela
Memória da Eletricidade para os fins de funcionamento do Site e disponibilização do
Acervo Digital aos Usuários.



Tratamento. Qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com Dados
Pessoais ou conjuntos de Dados Pessoais, tais como 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.



Controlador de Dados. Qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.



Operador de Dados. Qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador de Dados.



Agentes de Tratamento. Operador de Dados e Controlador de Dados.



Violação de Dados Pessoais. Qualquer violação de segurança da informação que acarreta
a destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado
de Dados Pessoais transmitidos, armazenados ou de outra forma Tratados pela Memória
da Eletricidade ou por um subcontratado autorizado.



Acervo Digital. Todos os materiais disponibilizados no site, como fotos, vídeos, áudios,
textos, artigos, fotografias, publicações, etc.



Site da Memória da Eletricidade ou Site. Ambiente virtual no qual a Memória da
Eletricidade disponibiliza acesso ao Acervo Digital de maneira inteligente, gratuita, com
um login único e em ambiente seguro.



Usuário(s). Qualquer pessoa física, desde que maior de 12 (doze) anos, que possua um
login ativo no Site da Memória da Eletricidade.



Titular. Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de
tratamento.



Conta de Usuário. Conta no Site da Memória da Eletricidade criada para realização do
login no Site.

QUAIS DADOS PESSOAIS TRATAMOS,
FINALIDADE DO TRATAMENTO?

COMO

TRATAMOS

E

QUAL

A

Dados Pessoais Básicos. A Memória da Eletricidade coleta somente os Dados Pessoais dos
Usuários que são considerados necessários para o devido funcionamento Site (conforme
Tabela 1 abaixo). Eles são coletados no momento em que o Usuário faz o cadastro do login no
Site, para possuir acesso ao Acervo Digital oferecido pelo Site da Memória da Eletricidade. No
momento em que a Memória da Eletricidade recebe os Dados Pessoais Básicos dos Usuários,
eles são cadastrados na base de dados da Memória da Eletricidade de forma segura, apenas
com os fins informados e pelo período estabelecido, ambos constantes desta Política.
Veracidade e Qualidade dos Dados Pessoais Básicos Tratados. A Memória da Eletricidade
não garante a exatidão clareza, relevância e atualização tempestiva dos Dados Pessoais
Básicos dos Usuários. Tais garantias são de responsabilidade única e exclusiva dos Usuários,
conforme estabelecido nos Termos e Condições de Uso do Site da Memória da Eletricidade.
Acesso ao Site. A Memória da Eletricidade trata os seus Dados Pessoais Básicos com base no
legítimo interesse para garantir o acesso, identificação, autenticação, validação e segurança
do Site da Memória da Eletricidade, pois o Tratamento traz benefícios para o próprio Usuário,
ora Titular de Dados, ao viabilizar o acesso ao Acervo Digital disponibilizado pela Memória da
Eletricidade.
Obtenção do Consentimento. O consentimento só será solicitado no caso de Tratamento de
Dados Pessoais que não configuram o legítimo interesse, ou seja, que não inviabilizam o
funcionamento do Site da Memória da Eletricidade e não estão embasadas em outras bases
legais de Tratamento, conforme estabelecido na LGPD e na presente Política. O
Consentimento que os Usuários fornecem para envio de Newsletter será realizado de forma
individual, destacada, clara, específica e legítima, podendo ser revogado, a qualquer
momento, mediante requisição à Memória da Eletricidade.
TABELA 1
Dados Cadastrais

TIPO DE DADO

FINALIDADE DO
TRATAMENTO

BASE LEGAL DE
TRATAMENTO

Nome completo

Viabilizar a identificação
do Usuário, e sua
vinculação ao login do
Site.

Legítimo interesse

Data de nascimento

Identificar se o usuário é
menor de 12 (doze) anos.

Legítimo interesse

Endereço de e-mail

Autenticar e validar o
login, bem como
estabelecer a
comunicação principal
com o Usuário; e
Envio de E-mail com
atualizações e novidades
sobre as usinas e a história
da energia elétrica
(Newsletter).

Legítimo interesse
Consentimento

Atuar como mecanismo
secundário de
autenticação e validação
do Login e como meio de
comunicação secundária
com o Usuário; e

Número de Celular

Área de Atuação

Viabilizar a criação de
conteúdo específico e
personalizado para o
Usuário

Dados Profissionais
Instituição Profissional em que atua

Legítimo interesse

Consentimento

Consentimento

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COM RELAÇÃO AOS DADOS TRATADOS E COMO
ELES PODERÃO SER EXERCIDOS?
Pela LGPD, o Usuário possui diversos direitos com relação ao Tratamento de seus Dados
Pessoais e estes poderão ser exercidos conforme exposto abaixo:
TABELA 2
#

DIREITO DO USUÁRIO

1

Confirmação do Tratamento de seus Dados
Pessoais pela Memória da Eletricidade

2

Acesso seus Dados Pessoais Tratados pela
Memória da Eletricidade

3

Correção dos Dados Pessoais inexatos,
incompletos ou desatualizados

4

Solicitação para anonimizar, bloquear ou
eliminar os Dados Pessoais considerados
excessivos, desnecessários ou que sejam
tratados em desconformidade com a LGPD

5

Portabilidade de seus Dados Pessoais a outro
fornecedor de serviço ou produto

6

Eliminação dos Dados Pessoais obtidos apenas
com base em seu Consentimento

7

Obtenção de informação acerca das entidades
públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados

8

Revogação do Consentimento para a realização
da coleta de Dados Pessoais

FORMA DE EXERCER ESSE DIREITO
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Confirmação da existência de Tratamento”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Acesso aos meus Dados Pessoais”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Correção/Atualização de Dados Pessoais”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Anonimização, bloqueio e/ou eliminação de Dados Pessoais
desnecessários”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br] com o assunto
“Portabilidade de Dados Pessoais”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Eliminação de Dados Pessoais”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br], com o assunto
“Informações sobre o Compartilhamento de meus Dados
Pessoais”
Solicitação on-line por meio das comunicações enviadas pela
Memória da Eletricidade ou Envio de e-mail para
[contato@memoriadaeletricidade.com.br] com o assunto
“Revogação do Consentimento”

A Memória da Eletricidade tem o dever de cumprir os direitos de confirmação de existência
do tratamento, bem como o direito de acesso aos Dados Pessoais o mais rapidamente
possível, de forma simplificada ou em até 15 (quinze) dias, se realizada por meio de uma
declaração clara e completa, na forma do inciso II, artigo 19, da LGPD.

Com relação ao direito de correção dos Dados Pessoais inexatos, incompletos ou
desatualizados, as medidas cabíveis deverão ser tomadas em até 5 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação de retificação, conforme disposto no § 3º do artigo 43, do Código de
Defesa do Consumidor, ocasião em que você será comunicado da alteração do cadastro.

POR QUANTO TEMPO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS?
A Memória da Eletricidade irá manter os Dados Pessoais Básicos dos Usuário por todo o
período em que o Usuário possuir uma Conta de Usuário ativa e, pelo tempo necessário para
cumprir as finalidades expostas na presente Política de Privacidade. Para estabelecer a
duração do armazenamento, analisamos minuciosamente a relevância do Tratamento dos
Dados Pessoais para disponibilização do Acervo Digital aos Usuários e, ao identificarmos uma
necessidade relevante, retemos o Dado Pessoal pelo período mais curto possível, apenas o
necessário para concluir a finalidade do Tratamento, a menos que um período de retenção
mais longo seja exigido pela Legislação Aplicável de Proteção de Dados. Por isso, em casos
excepcionais, a Memória da Eletricidade terá de manter os Dados Pessoais dos Usuários, ainda
que tenha sido solicitada a sua eliminação. Decorrido o prazo e a necessidade legal, os Dados
Pessoais dos Usuários serão eliminados por meio de métodos de descarte seguros.
Os Dados Pessoais Tratados pela Memória da Eletricidade e os registros de atividades de
Tratamento são inseridos e armazenados em uma base de dados segura pelo prazo mínimo de
5 anos após o término da relação jurídica entre a Memória da Eletricidade e o Usuário,
conforme estabelecido nos artigos 12 e 34, do Código de Defesa do Consumidor.
Os Dados Pessoais serão eliminados por meio da remoção dos Dados Pessoais diretamente nos
servidores ativos da Memória da Eletricidade.

COM QUEM SÃO COMPARTILHADOS OS SEUS DADOS PESSOAIS BÁSICOS?
Os seus Dados Pessoais Básicos e os registros de acesso poderão ser compartilhados:
a)

Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre
que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial;

b)

Automaticamente caso haja movimentações societárias, como fusão, aquisição e
incorporação da Memória da Eletricidade;

Caso seja necessário compartilhar seus Dados Pessoais Básicos com terceiros, como, por
exemplo, prestadores de serviços externo, você será notificado sobre tal compartilhamento
de forma pontual, ou por meio da atualização desta Política. Se o terceiro com quem a
Memória da Eletricidade for compartilhar seus dados for uma Organização no exterior, você
será notificado previamente, sendo, inclusive, informado detalhadamente acerca da forma de
realização de tal compartilhamento e o motivo pelo qual ele é necessário.
Tendo em vista que, existe a possibilidade de fazer o login no Site utilizando contas do
Facebook e/ou do Google, caso o Usuário opte por realizar o login dessa maneira, sempre
haverá o compartilhamento entre a Memória da Eletricidade e as referidas Plataformas. O não
compartilhamento dos dados com o Facebook e o Google impossibilitaria a realização do login
no Site.
Para viabilizar o envio das Newsletters contendo de informações, novidades, conteúdos e
notícias sobre o setor elétrico, também compartilhamos seus dados com a Plataforma
MailChimp

Vale ressaltar que a Memória da Eletricidade exige que os terceiros contratados tratem os
Dados Pessoais dos Usuários de acordo com o disposto na presente Política de Privacidade e, a
depender do caso, faz uso de cláusulas contratuais específicas, para garantir o pleno
exercício de seus direitos com relação aos seus Dados Pessoais.
A base de dados formada por meio do Tratamento de Dados Pessoais no Site da Memória da
Eletricidade é de propriedade e responsabilidade da Memória da Eletricidade. Tal base de
dados somente será usada, acessada ou compartilhada quando necessário, levando em conta
os limites e propósitos dos princípios descritos nesta Política de Privacidade. Os Dados
Pessoais constantes da base de dados não são vendidos ou alugados em hipótese alguma.

QUAIS SÃO AS MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA UTILIZADAS PARA
MANTER SEUS DADOS SEGUROS?
A Memória da Eletricidade valoriza a segurança de seus Dados Pessoais. O Site da Memória
protege seus Dados Pessoais durante o tratamento usando criptografia. Quando seus Dados
Pessoais são armazenados, utilizamos sistemas de computador com acesso limitado mantidos
em instalações que incluem medidas físicas de segurança. Os dados armazenados são todos
criptografados, mesmo quando armazenados em sistemas de terceiros.
Conforme estabelecido pela Legislação Aplicável de Proteção de Dados, o Site adota todas as
medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os Dados Pessoais de acessos
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Contudo, a Memória da
Eletricidade não poderá ser responsabilizado caso o acesso não autorizado ao Site tenha sido
causado pelo Usuário.

QUAIS SÃO AS MEDIDAS ADOTADAS NO CASO DE VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA?
O Site da Memória da eletricidade conta com diversas medidas de segurança, proteção e
confidencialidade de dados eficazes, que visam impedir o comprometimento da integridade
de dados ou sistemas, bem como procedimentos adequados para gerenciar e mitigar o risco
resultante de violações de segurança.
Caso ocorra uma Violação de Segurança no Site da Memória da Eletricidade, a Memória da
Eletricidade irá notificar tanto o Usuário quanto as autoridades governamentais da existência
de tal incidente, seguindo todas as determinações legais dispostas na Legislação Aplicável de
Proteção de Dados.
O Site da Memória da eletricidade conta com diversas medidas de segurança, proteção e
confidencialidade de dados eficazes, que visam impedir o comprometimento da integridade
de dados ou sistemas, bem como procedimentos adequados para gerenciar e mitigar o risco
resultante de violações de segurança.

O QUE ACONTECE SE VOCÊ UTILIZAR A PLATAFORMA FORA DO PAÍS?
Tendo em vista que o Site da Memória da Eletricidade foi desenvolvido para Usuários
residentes no Brasil, o Usuário que resida ou esteja fora Brasil e que deseje acessar e/ou usar
o Site da Memória da Eletricidade deverá estar ciente de que tal acesso e/ou uso será
regulado pelas leis brasileiras. A garantia de exercício das regras do país no qual o Site da
Memória está sendo acessado é de responsabilidade exclusiva do Usuário, devendo este se
atentar à aplicação das regras locais.

NEWSLETTERS

Você poderá optar pelo recebimento de informações, novidades, conteúdos e notícias sobre o
setor elétrico, memória empresarial e preservação histórica (“Newsletters”). Se você fez um
cadastro e/ou consentiu expressa e destacadamente para receber a newsletters ou
mensagens SMS do Site da Memória da Eletricidade, você concorda que a Memória da
Eletricidade poderá eventualmente utilizar seu e-mail e número de celular para te enviar
notícias, informações e atualizações sobre o Site em si e sobre a história da energia elétrica
no Brasil. Se você optar pela não assinatura das Newsletters, você continuará possuindo
acesso ao Acervo Digital de forma gratuita, conforme o disposto nos Termos e Condições de
Uso do Site da Memória da Eletricidade.
O cadastro e/ou consentimento acima expostos incluem a anuência para que a Memória da
Eletricidade realize uma compilação personalizada de notícias, ofertas e outras informações.
Caso não queira mais receber e-mails e SMS do Site da Memória da Eletricidade, poderá, a
qualquer tempo, revogar o consentimento previamente dado. Para tanto, todos os e-mails
enviados pela Memória da Eletricidade possuem um link que encaminha o Usuário ao processo
de cancelamento. No caso de SMS, será necessário responder o SMS com a palavra, número,
ou símbolo indicado na própria mensagem de texto. Sem prejuízo do exposto, poderá ainda
utilizar um dos meios de comunicação abaixo:
a)

Por meio da Ferramenta de Controle dentro da Plataforma; ou

b)

Por e-mail [contato@memoriadaeletricidade.com.br];

OUTRAS DISPOSIÇÕES
Modificações nesta Política de Privacidade. A Memória da Eletricidade poderá alterar o teor
desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade,
devendo o Usuário verificar a Política de Privacidade sempre que acessar o Site. Sempre que
da atualização decorrer a necessidade de nova coleta de consentimento, os Usuários serão
notificados por meio dos Dados Pessoais Básicos da Conta de Usuário. Se a Política for
alterada, a Memória da Eletricidade irá avisar o Usuário com ao menos 30 (trinta) dias de
antecedência, e a nova Política de Privacidade entrará em vigor logo após esse período. O
acesso ao Site após esse período de notificação, indicará que você aceitou a nova Política de
Privacidade. A Política de Privacidade se aplicará a todos os acessos ao Site da Memória da
Eletricidade. Você poderá continuar a visualizar e acessar o Acervo Digital, de acordo com a
versão mais recente e aceita dos Termos e Condições de Uso e da Política de Privacidade.
Caso alguma disposição desta Política de Privacidade seja considerada ilegal ou ilegítima por
qualquer autoridade governamental, as demais condições permanecerão em pleno vigor e
efeito.
Perguntas e Esclarecimentos. Caso possua qualquer dúvida com relação às disposições
constantes desta Política de Privacidade, você poderá entrar em contato por meio dos canais
de atendimento abaixo:
a)

Por meio da Ferramenta de Controle dentro da Plataforma; ou

b)

Por e-mail [comunica@memoriadaeletricidade.com.br ];

Lei e Foro Aplicáveis. Esta Política de Privacidade será regida e interpretada exclusivamente
segundo as Leis do Brasil, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo
para dirimir qualquer reclamação, litígio, conflito ou controvérsia envolvendo o presente
documento.

