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FICHA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA. 

 

TCA/HORIBA SISTEMAS DE TESTES AUTOMOTIVOS LTDA. 
 

1.  OBJETIVO 
 

• Demonstrar o compromisso e os procedimentos adotados pela HORIBA INSTRUMENTS BRASIL 

LTDA., objetivando a proteção de Dados Pessoais, inclusive na plataforma on-line, pela Empresa, a 
qual será também aplicável à Empresa integrante do Grupo Horiba TCA/HORIBA SISTEMAS DE 

TESTES AUTOMOTIVOS LTDA. (“TCA/HORIBA”), uma vez que o sítio eletrônico é aproveitado 
por ambas, ficando a TCA/HORIBA responsável pelos procedimentos internos relacionados à 
colheita de aprovação do documento. 

 
 

2.  PÚBLICO-ALVO 
 

• Titulares de dados pessoais relacionados às atividades das Empresas. 
 
 

3.  APROVAÇÃO 
 

• Integrantes dos Comitês Executivos de Proteção de Dados Pessoais. 
 
 

4.  REFERÊNCIAS 
 

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018) e 
 

• Guia de Boas Práticas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) disponibilizado pelo 
Comitê Central de Governança de Dados do Governo Federal. 
 
 

5. TREINAMENTO 
 

☐ Sim 

■ Não 
 
 

6. LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO 
 

• Diretório de cada Empresa e em portal on-line abaixo especificado:  
 
https://www.horiba.com/bra/  

 

 
7. ACESSO 
 

• Pleno a todos os usuários relacionados às atividades da HORIBA e da TCA/HORIBA. 

           Jundiaí - SP, 11 de julho de 2022. 
 
 

 

https://www.horiba.com/bra/
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
 

 

HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.                                                       CNPJ/ME nº 01.759.236/0001-79 
Rua Presbítero Plínio Alves de Souza, nº 645 
Lote Multivias - Jardim Ermida II  
Jundiaí – SP 
CEP 13.212-181 
 
 
TCA/HORIBA SISTEMAS DE TESTES AUTOMOTIVOS LTDA.   CNPJ/ME nº 05.018.399/0001-51 

Avenida Luigi Papaiz, nº 239, Setor Módulo 5, Galpão F, Campanário 
Diadema – SP 
CEP 09.931-610 

 

Esta Política de Privacidade (“Política”) é o documento da HORIBA e da TCA/HORIBA que formaliza a 
observância e o comprometimento das Empresas com a adoção de medidas para proteção e privacidade dos 
dados pessoais tratados no âmbito de suas atividades, inclusive de modo online, tendo como fundamento 
a legislação brasileira em vigor, especialmente a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD).  
 
 
 
 
 

Aviso Legal 
 
Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou 
a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar                    as informações nele contidas 
ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob o conhecimento de que qualquer disseminação, 
distribuição ou cópia deste conteúdo é proibida. 

 

 

 
Disclaimer 
 

The information contained in this document may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the 
reader of this document is not the intended recipient, or an employee agent  responsible for delivering this document to 
the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. 

 
 

 



 
    

3 

SUMÁRIO 

 

1. GLOSSÁRIO...........................................................................................................................................................4 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PELA HORIBA e TCA/HORIBA ............................... 4 

3. FORMAS DE COMPARTILHAMENTO..........................................................................................................5 

4. INFORMAÇÕES DE NAVEGAÇÃO NO SITE .............................................................................................. 6 

5. CONTEÚDO INCORPORADO ......................................................................................................................... 6 

6. DIREITOS DO USUÁRIO .................................................................................................................................. 6 

7. ARMAZENAMENTO DE DADOS E REGISTRO..........................................................................................7 

8. FORMAS DE PROTEÇÃO...................................................................................................................................7 

9. DEMAIS INFORMAÇÕES...................................................................................................................................8 

10. CONTATO.............................................................................................................................................................8 

 

 
  



 
    

4 

1.  GLOSSÁRIO 
 

▪ Dado pessoal: Toda informação relacionada a pessoa física identificada ou identificável como, por 
exemplo, mas não se limitando a número de CPF/RG, telefone, placa de veículo, nome etc. 

 

▪ Titular de dados pessoais: Pessoa física a quem se referem os dados pessoais tratados pela HORIBA 

ou pela TCA/HORIBA. 
 

▪ 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. 

 

▪ Encarregado: Pessoa escolhida para atuar como canal de comunicação entre o titular dos dados, a 
HORIBA ou a TCA/HORIBA e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

 

▪ Anonimização: Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento do 
dado pessoal, através dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 
indivíduo, tornando impossível que o dado identifique uma pessoa física. 

 

▪ Cookies: Arquivos de armazenamento das preferências de navegação do usuário salvos pelos sites nos 
computadores dos titulares. 

 

▪ Endereço IP: Código atribuído a um dispositivo que permite sua identificação, definido segundo 
parâmetros internacionais (Internet Protocol). 

 

▪ LGPD: Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) que regula o tratamento 
de dados pessoais. 

 

▪ Site: Portal https://www.horiba.com/bra/ e seus subdomínios. 
 

2.  IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PELA HORIBA OU PELA TCA/HORIBA 
 

2.1. Os dados pessoais podem ser coletados no momento da interação do titular com o site da HORIBA e 
da TCA/HORIBA, conforme quadro a seguir: 
 

Finalidade Dado 
Request for information 
(Pedido de informação) 

▪ Nome 

▪ Sobrenome 

▪ Empresa ou Instituição 

▪ CEP 

▪ Cidade 

▪ País 

▪ Estado 

▪ E-mail 

▪ Telefone 

▪ Mensagem 
Contact us 
(Contate-nos) 

▪ Sobrenome e nome 

▪ E-mail 

▪ Telefone 

▪ Empresa  

▪ Mensagem 
Suporte técnico 
(login) 

▪ Nome de usuário ou E-mail 

▪ Senha 

MEDigital – Recursos para 

parceiros 

▪ E-mail, telefone ou Skype 

 

Contact form 

(Formulário de contato) 

▪ Nome 

▪ Sobrenome 

▪ E-mail 

▪ Telefone 

https://www.horiba.com/bra/
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▪ Empresa ou Instituição 

▪ Cidade 

▪ CEP 

▪ País 

▪ Estado 

▪ Mensagem 

 
2.2. O titular é o responsável pela exatidão e atualização de seus dados pessoais fornecidos à HORIBA ou 
à TCA/HORIBA. A HORIBA e TCA/HORIBA não são obrigadas a tratar dados se verificarem que o 
tratamento pode ser contrário à lei ou se seu website estiver sendo utilizado com objetivos ilegais. 
 
2.3. Os dados pessoais tratados pela HORIBA ou pela TCA/HORIBA são de propriedade e 
responsabilidade da Empresa que tratou o dado pessoal, sendo que o uso, armazenamento, eventual 
compartilhamento e eliminação são feitos de acordo com a lei brasileira de proteção de dados pessoais, nunca 
sendo monetizados os dados pessoais tratados. 
 
2.4. Para realizar sua atividade empresarial, a HORIBA e a TCA/HORIBA podem processar, ainda: 
 
▪ Dados pessoais como sexo e idade; 
▪ Cargo e posição na empresa própria ou departamento próprio; 
▪ Histórico de carreira; 
▪ Detalhes do emprego; 
▪ Dados derivados de sistemas de TI, como endereços de IP e informações de localização; 
▪ Informações necessárias à execução de contratos; 
▪ Dados sensíveis. 

 
2.5.  A HORIBA e a TCA/HORIBA podem obter, usar e tratar dados relacionados a variados indivíduos, 
tais quais funcionários, parceiros de negócios, reclamantes, parentes e associados do indivíduo em questão, 
conselheiros, consultores e outros profissionais e membros da equipe atuais, antigos e candidatos, desde que 
tenham finalidade específica e que o tratamento esteja de acordo com a lei brasileira. 
 
3.  FORMAS DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
3.1. Os dados pessoais coletados pela HORIBA ou pela TCA/HORIBA e as atividades registradas (logs) 
poderão ser compartilhados com: 
 
i) serviços de emergência, estabelecimentos de ensino, formação, organismos examinadores e 

organizações de pesquisa e análise; 
 

ii) autoridades judiciais, administrativas e governamentais quando houver determinação legal ou 
requisição; 

 

iii) processadores de dados trabalhando em nome da HORIBA ou da TCA/HORIBA, bem como a 
organização matriz e suas subsidiárias/filiais; 

 
 

iv) fornecedores e empresas parceiras e em potencial, para possibilitar a realização de sua atividade e o 
desempenho da Empresa; 

v) empregados e consultores, sejam eles internos ou externos, atuais, anteriores ou futuros;  
 

vi) automaticamente, na ocorrência de movimentações societárias, a exemplo de fusão, aquisição ou 
incorporação. 

 
3.2.  A HORIBA e a TCA/HORIBA declaram que o tratamento de dados pessoais realizado em suas 
atividades empresariais terá sempre finalidade e observará as bases legais justificadoras indicadas na 
legislação aplicável. 
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3.3.  Como parte de organização com alcance global, pode haver compartilhamento de dados pessoais 
dentro do Grupo HORIBA no exterior, cujos países possuem nível adequado de proteção de dados. De toda 
forma, todas as transferências são sujeitas a contrato de estrutura em relação à transferência de dados 

dentro do grupo HORIBA, que inclui cláusulas contratuais padrão publicadas pela União Europeia. 
 
4.  INFORMAÇÕES DE NAVEGAÇÃO NO WEBSITE 
 
4.1. O website, assim como a maioria dos sites, coleta informações que não possibilitam identificar o 
visitante do site, como, por exemplo, mas sem limitar, tipo de navegador, preferência de idioma, data e hora. 
de solicitação do visitante, com o objetivo de entender a necessidade de cada usuário. 
 
4.2.  A HORIBA e a TCA/HORIBA informam que utilizam ferramentas de rastreabilidade em seu site, 
como, por exemplo, a Google Analytics para analisar seu site e melhorar as funcionalidades de acordo com a 
necessidade do usuário. Essas plataformas preparam o cookie para guardar informações anônimas sobre 
como o visitante chegou até o website, o que visitou, quanto tempo permaneceu no site e qual seus interesses. 
Não há qualquer identificação do visitante. O armazenamento e tratamento podem ocorrer fora do Brasil 
pelas filiais HORIBA. Outras informações relacionadas às cookies constam na Política de Cookies do site. 
 
4.3.  Ao navegar pelas redes sociais ou blog HORIBA/TCA HORIBA, cookies podem ser armazenados em 
seu navegador. A privacidade dessas informações decorre das preferências das redes sociais e o 
conhecimento das políticas de privacidade destes portais é de responsabilidade do usuário, por não 
integrarem domínio ou responsabilidade da HORIBA/TCA/HORIBA. 
 
5.  CONTEÚDO INCORPORADO NO WEBSITE  
 
5.1. Conteúdos do site da HORIBA/TCA/HORIBA podem conter mídia incorporada, como, por exemplo, 
vídeos, imagens, artigos, entre outros. Estes conteúdos comportam-se de forma idêntica à observada na visita 
do usuário em seu site de origem, podendo coletar dados, usar cookies, incorporar rastreamento adicional e 
monitorar a interação, inclusive a interação com o conteúdo incorporado, caso haja conta conectada ao site. 
Por isso, o usuário deve ler a Política de Privacidade dos sites de origem dos conteúdos e conhecer suas 
políticas de privacidade, pois não são de responsabilidade da HORIBA/TCA/HORIBA. 
 
6.  DIREITOS DO VISITANTE DO SITE (USUÁRIO TITULAR DE DADOS PESSOAIS) 
 
6.1. Os direitos dos titulares de dados pessoais indicados na LGPD são os seguintes: 

 
(i) Acesso: direito de pedir uma cópia de todos os dados que a HORIBA ou TCA/HORIBA 

possuírem do usuário. 
(ii) Confirmação de tratamento: direito de conferir se a HORIBA ou a TCA/HORIBA tratam algum 

dado pessoal do usuário. 
 

(iii) Correção: direito de pedir à HORIBA ou à TCA/HORIBA a correção de dados desatualizados, 
incompletos e incorretos. Pode ser realizado na aba “Atualização cadastral”. 

 

(iv) Anonimização, bloqueio ou eliminação: direito de (a) pedir que os dados sejam anonimizados; (b) 
pedir o bloqueio que suspende temporariamente o tratamento; (c) pedir a eliminação de dados do 
banco de dados da HORIBA ou da TCA/HORIBA, a menos nos casos em que a lei determine que 
sejam mantidos. 

 

(v) Informar-se sobre compartilhamentos: direito do usuário saber com quem seus dados estão sendo 
compartilhados. 

 

(vi) Oposição: direito de não concordar com as atividades de tratamento que não dependam do 
consentimento, podendo solicitar a interrupção, a menos que haja base legal para que seja mantido 



 
    

7 

pela HORIBA ou pela TCA/HORIBA, o que deverá ser informado ao usuário titular. 
 

(vii) Portabilidade: direito de requerer que a HORIBA ou a TCA/HORIBA transfiram os dados que 
possuem a outras empresas do mesmo segmento. 

 

(viii) Revogação de consentimento: direito de cancelar o consentimento concedido ou não concedê-lo, 
sendo informado das consequências da escolha, o que pode vir a impedir a atividade da HORIBA 

ou da TCA/HORIBA com relação a esse usuário. 
 

6.2. Solicitações e dúvidas sobre os direitos dos usuários deverão ser encaminhadas via e-mail para 
gregory.azevedo@horiba.com. Para que a HORIBA ou a TCA/HORIBA possam esclarecer todas as 
dúvidas de modo completo, o usuário deverá se identificar e informar o direito que quer exercer, bem 
como direcionar a solicitação à HORIBA ou à TCA/HORIBA, sendo que a Empresa se compromete a 
responder no melhor tempo que conseguir e de acordo com a lei brasileira. 
 
7.  ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS E REGISTRO DE ATIVIDADES 
 
7.1. Os dados pessoais recebidos pela HORIBA ou pela TCA/HORIBA e as atividades dos usuários são 
armazenados em local seguro e controlado, em servidores localizados no Brasil ou na nuvem (cloud 
computing), podendo haver transferência de dados fora do Brasil, desde que para empresas e filiais que 
demonstrem atendimento às normas legais, mantendo nível de conformidade compatível ou mais rígido do 
que o previsto na lei brasileira. 
 
7.2. O armazenamento destes dados é realizado somente pelo tempo necessário para cumprir as 
finalidades definidas, a menos que haja outro motivo para sua manutenção, como, por exemplo, para 
cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, contratuais, preservação de direitos e legítimo interesse, 
com fundamento na legislação vigente e pelo prazo justificado pela base legal. 
 
8.  FORMAS DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS 
 
8.1. Para preservar a privacidade dos dados pessoais tratados pela HORIBA ou pela TCA/HORIBA, as 
Empresas estão implementando programas internos que estabelecem práticas de governança, 
procedimentos padrão, treinamentos e mecanismos de diminuição de riscos de incidentes envolvendo 
dados pessoais. 
 
8.2. O acesso aos dados pessoais coletados no ambiente interno da HORIBA ou da TCA/HORIBA é 
restrito aos colaboradores adequadamente autorizados de cada Empresa, sempre obedecendo os princípios 
de proporcionalidade, necessidade e relevância para as finalidades da atividade empresarial, bem como o 
compromisso de resguardo da privacidade do usuário, conforme esta Política. 
8.3. O usuário é também responsável pelo sigilo de seus dados pessoais, devendo estar ciente de que o 
compartilhamento de dados de acesso e senhas descumpre esta Política e pode comprometer a segurança 
dos dados e do site. Caso o usuário venha a saber de ocorrências envolvendo a violação da segurança de 
seus dados pessoais, deve entrar em contato com o Encarregado da HORIBA/TCA/HORIBA por meio dos 
canais de atendimento informados ao final desta Política. 
 
8.4. A HORIBA e a TCA/HORIBA analisam com cuidado seus parceiros e prestadores de serviços e 
estabelecem acordos de confidencialidade, segurança da informação e proteção de dados pessoais, 
objetivando a proteção dos direitos do usuário titular. 
 
9.  DEMAIS INFORMAÇÕES 
 
9.1. A HORIBA ou a TCA/HORIBA podem alterar o teor desta Política a qualquer momento, se 
verificarem a necessidade e finalidade, sem qualquer aviso, cabendo ao usuário a responsabilidade de 
verificação da Política cada vez que acessar o site.  
 

mailto:gregory.azevedo@horiba.com
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9.2. Na eventualidade de alteração da presente Política, as modificações terão aplicação restrita aos dados 
pessoais coletados após a publicação do documento revisado ou da declaração de privacidade no site. 
 
9.3. Se qualquer ponto desta Política for considerado inaplicável por autoridade judicial ou de dados, isso 
não significará a nulidade de todo o documento, mantendo-se as demais disposições aplicáveis. 
 
9.4. Este documento deve ser lido e interpretado conforme a lei brasileira, no idioma português, em 
conjunto com as normas e procedimentos aplicáveis à HORIBA e à TCA/HORIBA, elegendo o foro de 
domicílio do titular de dados para processar quaisquer controvérsias resultantes desta Política, a menos que 
haja determinação específica da legislação quanto à competência pessoal, territorial e funcional. 
 
10. CONTATO 
 
10.1. Se surgirem dúvidas a respeito desta Política, o usuário deverá encaminhá-las ao Encarregado da 
HORIBA e da TCA/HORIBA, Sr. Gregory Alan Azevedo, através do e-mail gregory.azevedo@horiba.com. 
Endereço para correspondência HORIBA: Rua Presbítero Plínio Alves de Souza, nº 645, Lote Multivias, 
bairro Jardim Ermida II, CEP 13.212-181. Endereço para correspondência TCA/HORIBA: Avenida Luigi 
Papaiz, nº 239, Setor Módulo 5, Galpão F, Campanário Diadema – SP, CEP 09.931-610. 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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