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Sobre a Argo

A Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Argo”), inscrita no CNPJ/MF nº
24.624.551/0001-94, com sede à Rua Tabapuã, nº 841 - 51 - Itaim Bibi, São Paulo (SP), é uma
empresa brasileira de transmissão de energia elétrica. A empresa objetiva contribuir com o
desenvolvimento do setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos, atuando de
forma ética, eficiente e comprometida.
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Introdução

A Argo também está comprometida em garantir a privacidade e assumiu o compromisso de tratar
os dados pessoais aos quais têm acesso para o desenvolvimento de suas atividades
empresariais de acordo com a legislação vigente aplicável sobre privacidade e proteção de
dados, em especial as disposições estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018, “LGPD”), bem como seguindo as melhores práticas sobre privacidade e
proteção de dados.
Desta forma, a Argo elaborou esta Política de Privacidade (“Política”) para esclarecer de
maneira simples, transparente e objetiva como realiza o tratamento de dados pessoais no
contexto de desenvolvimento de sua atividade empresarial.
Nesse sentido, a Argo informa que a presente Política é aplicável a todas as suas atividades
empresariais envolvendo dados pessoais, incluindo, mas não se limitando, aos candidatos a
vagas de emprego e representantes de pessoas jurídicas com as quais a Argo se relaciona,
como fornecedores, parceiros e prestadores de serviços.
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Dados Pessoais Tratados

Para a Argo desenvolver suas atividades empresariais, é imprescindível que esta conduza
atividades de tratamento de dados pessoais. Dados pessoais são quaisquer informações
relacionadas direta ou indiretamente a um indivíduo (o titular dos dados), como nomes,
documentos de identificação, número de telefone etc.
As atividades da Argo envolvem os seguintes tipos de dados pessoais:

•

Dados cadastrais: como nome completo; RG; CPF; n.º de telefone; e-mail corporativo.
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Finalidades do Tratamento de Dados

A Argo realiza o tratamento dos dados do Item 3 desta Política para as seguintes finalidades:
•
Atendimento ao titular: para atender eventuais solicitações do titular de dados
pessoais, como, por exemplo, para responder contatos do titular por meio dos meios de
comunicação disponibilizados pela Argo;
•
Comunicação: para comunicação com os titulares de dados, como para envios de
comunicações corporativas relevantes sobre a Argo;
•
Cumprimento de obrigações legais: para atender às obrigações legais decorrentes da
legislação vigente aplicável às atividades da Argo;
•
Gestão interna: para gerenciar atividades relacionadas à tesouraria, suprimentos e
compliance da Argo, bem como de outras áreas internas pertinentes;
•
Obrigações contratuais: para celebração de contratos e, ainda, para cumprimento das
obrigações contratuais assumidas contratualmente junto ao titular ou à pessoa jurídica por ele
representada;
•
Defesa dos interesses: Para defesa dos direitos e interesses da Argo em eventuais
demandas judiciais ou extrajudiciais;
•
Outras finalidades: A Argo poderá utilizar os dados pessoais coletados também para
outras finalidades que não sejam conflitantes ou excessivas em relação às finalidades listadas
acima, sempre em conformidade com a legislação brasileira vigente aplicável, com base em
interesses legítimos, exceto nos casos em que prevaleçam os direitos e garantias legais do
titular.
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Compartilhamento de Dados Pessoais

A Argo não compartilha os dados pessoais listados no Item 3 desta Política com terceiros.
Eventualmente, poderá compartilhar dados pessoais com outras sociedades empresárias, como
com prestadores de serviço, subcontratados e outros fornecedores, dentro do limite do que seja
necessário e sempre de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável e com a adoção das
melhores práticas de segurança da informação, visando garantir a segurança e a
confidencialidade dos dados pessoais.
Ademais, na hipótese de alguma autoridade policial, administrativa ou judicial requerer acesso
aos dados do titular e, este requerimento estiver respaldado na legislação brasileira vigente
aplicável, a Argo poderá compartilhar os dados pessoais para atender a tal solicitação.
Por fim, relevante destacar que a Argo poderá compartilhar os dados pessoais para a proteção
de seus interesses, em qualquer tipo de conflito, inclusive demandas administrativas e judiciais.
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Armazenamento dos Dados Pessoais

Os dados pessoais tratados para as finalidades descritas nesta Política serão armazenados pela
Argo apenas pelo período necessário para atingirem a finalidade para os quais foram coletados,
como, por exemplo, durante o período em que o titular de dados, ou a pessoa jurídica por ele
representada, possuir um contrato vigente com a Argo, ou ainda, pelo tempo necessário para:

•

exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
considerando-se, para tanto, os prazos prescricionais aplicáveis;

•

cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; e

•

atendimento dos interesses legítimos da Argo, respeitadas as legítimas expectativas do
titular de dados pessoais.
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Direitos dos Titulares de Dados Pessoais

Em cumprimento à legislação vigente aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais, a Argo informa que respeita e garante a possibilidade de apresentação de solicitações
baseadas nos seguintes direitos previstos na LGPD, de acordo com o quanto aplicável:
•

Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais;

•

Acesso aos dados pessoais;

•

Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;

•

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a legislação vigente aplicável;

•

Portabilidade de dados tratados;

•

Eliminação de eventuais dados pessoais tratados com base no consentimento, exceto
nas hipóteses previstas na legislação aplicável;

•

Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais compartilharemos os
seus dados pessoais, se aplicável;

•

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências de sua negativa; e

•

Revogação do seu consentimento, quando eventualmente aplicável.

Caso o titular dos dados pessoais necessite exercer qualquer um dos direitos acima descritos,
ou ainda, acredite que seus dados pessoais foram e/ou estão sendo utilizados de maneira
incompatível com as finalidades descritas nesta Política, o titular poderá apresentar sua
solicitação através do meio de contato informado no Item 11 desta Política.

8

Segurança dos Dados Pessoais

A Argo emprega os melhores esforços para proteger os dados pessoais tratados, implementando
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger essas informações contra o
tratamento desautorizado, ilegal ou perda acidental, destruição ou danos, como por exemplo, por
meio do armazenamento dos dados pessoais que trata em ambiente operacional seguro, cujo
acesso é restrito, ou ainda, em arquivos físicos, cujo acesso somente é concedido a funcionários
e/ou prestadores de serviços autorizados.
Embora a Argo adote medidas de segurança compatíveis com a natureza dos dados pessoais
que trata e com as melhores práticas disponíveis no mercado brasileiro, a Argo não pode garantir
total segurança destes, estando suscetível a falhas técnicas ou eventuais ações malintencionadas de terceiros, diante da própria natureza das tecnologias da informação atuais.
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Tratamento de Dados de Menores

As atividades empresariais da Argo não envolvem crianças, razão pela qual não são coletados
ou tratados dados pessoais desses titulares de modo intencional.
Diante disto, se a Argo tiver conhecimento da coleta ou do recebimento de informações pessoais
de uma criança, essas informações serão excluídas imediatamente. Se você for um dos pais ou
responsável legal de um menor e souber que ele forneceu dados pessoais à Argo, entre em
contato conosco por meio do e-mail do Item 11 desta Política.
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Atualizações e Vigência

Esta Política está em vigor desde: 10 de maio de 2021.
A Argo busca aperfeiçoar suas atividades cotidianamente, de modo que se reserva o direito de
alterar esta Política a qualquer momento, visando, principalmente, fornecer ao titular de dados
pessoais um nível de transparência cada vez maior sobre a forma como trata dados pessoais.
Além disso, caso esta Política sofra modificações relevantes, a Argo irá divulgar a versão alterada
desta Política, de modo a dar ciência aos titulares de dados acerca das novas condições para o
tratamento de seus dados pessoais.
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Contato

A Argo está à disposição para sanar eventuais dúvidas decorrentes desta Política ou da forma
como tratamos os dados pessoais, bem como para receber solicitações de titulares de dados,
por meio do seguinte e-mail: jurídico@argoenergia.com.br.

