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O Sistema ANIP – formado pelas associações ANIP (Associação Nacional da Indústria de 

Pneumáticos), Reciclanip, ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros) e SINPEC 

(Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback) respeita 

sua privacidade e está comprometido a resguardá-la observando as melhores práticas para 

proteger qualquer informação que você nos forneça e para garantir que seus dados 

pessoais sejam usados em conformidade com este Aviso de Privacidade (“Aviso”) e com a 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18 – LGPD). 

 

Após a leitura deste Aviso, se você tiver dúvidas, reclamações, quiser exercer seus direitos 

relacionados aos seus dados pessoais e/ou se comunicar conosco sobre esse assunto, não 

hesite em entrar em contato com o nosso Encarregado pela Proteção de Dados 

Pessoais, através do e-mail seg.dados@anip.org.br. 

 

1. Quais dados pessoais nos são fornecidos por você? 

 

Site https://www.anip.org.br 

 

No site acima indicado, no formulário online disponível na opção “contato”, para o tópico 

"fale conosco”, são solicitados os seguintes dados pessoais: 

 

• Nome e e-mail. 

 
No website https://www.reciclanip.org.br/, no formulário online da opção “pontos de 

coleta, especificamente na aba “como abrir?”, assim como no item “fale conosco” são 

solicitados os seguintes dados pessoais: 

• Nome, e-mail e telefone 

No website https://alapa.org.br/, para que seja possível ao usuário realizar o download 

dos materiais técnicos disponibilizados pela Associação, na aba “manuais e publicações”, 

são solicitados os seguintes dados pessoais: 

 

• Nome, telefone, Cidade, Estado, País, Cargo/Função, Área de Atuação e se é associada 

ALAPA. 

Ao utilizar nossos canais de contato pelos sites acima mencionados, você se compromete 

a: (i) não transmitir conteúdos que sejam considerados ilegais, impróprios, abusivos ou 

que, de alguma forma, prejudiquem o bom funcionamento dos nossos canais de 

atendimento; (ii) não transmitir informações ou dados falsos; (iii) não utilizar de linguagem 

inapropriada ou ofensiva. 

 

 

 

mailto:seg.dados@anip.org.br
https://www.anip.org.br/
https://www.reciclanip.org.br/
https://alapa.org.br/
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Os dados pessoais que você nos fornece por meio dos canais acima indicados serão 

tratados nos termos deste Aviso de Privacidade. 

 

Sempre que um cadastro é realizado em nossos sistemas, entendemos que o interessado 

seja civilmente capaz e que os dados fornecidos são pessoais e verdadeiros, assumindo o 

compromisso de atualizá-los caso haja qualquer alteração. 

 

Ainda, com a finalidade de garantir a segurança das nossas operações, podemos utilizar 

todos os meios válidos para confirmar sua identidade, podendo, se for necessário, solicitar 

dados adicionais, assim como cópias de documentos de identificação. 

 

2. Quais dados pessoais nós coletamos? 

 

As informações anteriores são fornecidas diretamente por você, mas existem outras que 

podemos coletar automaticamente, quando você utiliza nossos serviços. Mesmo assim, 

você precisa saber quais são elas:  

 

a) O endereço de IP;  

b) Dados de dispositivos móveis a partir dos quais se deu o acesso à plataforma digital 

e outras informações como o tipo e versão do navegador utilizado;  

c) Dados de logs;  

 

3. Para quais finalidades nós tratamos seus dados pessoais? 

 

Nós iremos utilizar seus dados pessoais quando necessário para atingir quaisquer dos 

seguintes propósitos: 

 

a) Atendimento de obrigação legal ou exigência de lei aplicável; em resposta a 

procedimentos legais; em resposta a um pedido da autoridade legal competente; 

para proteger nossos executivos, privacidade, segurança ou propriedade; para fazer 

cumprir os termos de qualquer acordo ou contratos necessários ou, ainda, de 

nossos termos; 

b) Proteger os direitos dos usuários, de terceiros (especialmente os relativos à 

propriedade intelectual) e do próprio SISTEMA ANIP; 

c) Desempenho satisfatório do negócio do SISTEMA ANIP; 

d) Confeccionar anúncios, pesquisas e contatos publicitários. 

e) Criação, alteração e manutenção dos cadastros dos usuários do SISTEMA ANIP; 

f) Obtenção de estatísticas genéricas para identificação do perfil de nossos usuários e 

desenvolvimento de nossas campanhas; 

g) Atendimento e relacionamento com o usuário, bem como para a melhoria contínua 

dos serviços prestados pelo SISTEMA ANIP; 
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4. Nós compartilhamos seus dados pessoais? 

 

Poderemos compartilhar seus dados pessoais para fornecer e operacionalizar os nossos 

serviços, o que será feito para atingir uma finalidade legítima e específica. Podemos, por 

exemplo, compartilhar seus dados com: 

 

a) Empresas parceiras e fornecedores, para atividades voltadas exclusivamente ao 

relacionamento que o SISTEMA ANIP tem com você; 

b) Órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou outra autoridade 

competente para o atendimento de obrigações existentes em legislação.  

 

Para os dados pessoais fornecidos por meio de nosso site, apenas caso você consinta, 

poderemos utilizá-los para enviar-lhe informações sobre as ações e novidades do 

SISTEMA ANIP.  

 

A todos os usuários é dada a possibilidade de, a qualquer momento, optar por não receber 

comunicações, bastando para tanto clicar na opção de descadastramento presente ao final 

dos e-mails recebidos. 

 

Não compartilhamos seus dados pessoais além da efetiva necessidade e nos 

comprometemos a atualizar este Aviso sempre que notarmos que precisamos incluir ou 

excluir qualquer atividade de compartilhamento.  

 

4. Cookies. 

 

Um cookie é um pequeno arquivo que é salvo no computador dos usuários e que tem por 

finalidade ajudar a armazenar as preferências e outras informações usadas nas páginas da 

Web visitadas por esses usuários.  

 

Usamos "cookies" que coletam informações dos visitantes dos nossos sites 

(https://www.anip.org.br/, https://www.reciclanip.org.br/ e https://alapa.org.br/), tais 

como preferências para os websites, ID exclusivo de uso e analytics. Essas informações 

serão usadas para medir o número de visitas, o tempo médio de visita, as páginas 

visualizadas etc., a fim de aferir o uso do site e melhorar o conteúdo, conforme necessário.  

 

Quando você visualiza certas sessões dos sites do SISTEMA ANIP, as informações podem 

ser armazenadas no seu computador. Essas informações estarão na forma de um "cookie" 

ou arquivo semelhante e permitirão uma customização do site, para melhor corresponder 

aos seus interesses e/ou preferências, ou seja, sempre que você acessar um de nossos 

sites utilizando o mesmo dispositivo (computador, celular, tablet etc.) e navegador 

(Chrome, Safari, Internet Explorer, dentre outros), nossos sites reconhecerão que você já 

os visitou e lhes apresentará uma navegação de forma otimizada/personalizada. 

 

 

https://www.anip.org.br/
https://www.reciclanip.org.br/
https://alapa.org.br/
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5. Páginas de terceiros 

 

Dentro de nosso website, disponibilizamos conexão para websites de terceiros, tais como 

redes sociais, empresa administradora do canal de ética do SISTEMA ANIP, websites de 

associados, fabricantes e entidades técnico normativas, por meio links de acesso que são 

destinados exclusivamente à conveniência do usuário.  

 

Cumpre salientar que o presente Aviso não se aplica aos websites desses terceiros, 

contudo, visando honrar o compromisso do SISTEMA ANIP com a transparência no 

tratamento dos seus dados pessoais iniciado por meio do nosso website, colocamos à sua 

disposição o link de acesso aos avisos de privacidade de dados de cada um desses terceiros 

ao final deste aviso. 

 

O SISTEMA ANIP não tem controle sobre, e não é responsável pelo conteúdo encontrado 

em sites externos. Os links para esses sites de terceiros não constituem patrocínio, endosso 

ou aprovação de tais sites ou do seu conteúdo, assim, o SISTEMA ANIP não faz 

declarações relativas às práticas de privacidade ou termos de uso de tais sites, nem 

controla ou garante a exatidão, integridade ou qualidade das informações, dados, texto, 

software, música, som, fotografias, gráficos, vídeo, mensagens ou outros materiais 

disponíveis em tais sites.  

 

Se você decidir acessar qualquer um dos sites de terceiros vinculados aos sites do 

SISTEMA ANIP, você faz isso inteiramente por sua conta e risco e isenta o SISTEMA 

ANIP de qualquer responsabilidade decorrente desse acesso. 

 

6. Por quanto tempo mantemos os seus dados pessoais? 

 

Seus dados pessoais serão mantidos conosco, consideradas as situações, apenas enquanto 

forem necessários para atingir alguma finalidade específica, nas seguintes hipóteses: 

 

a) Se amparada pelo consentimento, enquanto não revogado;  

b) Para o cumprimento de contrato, até o alcance dos objetivos da relação contratual;  

c) Para proteção do nosso crédito; 

d) Para proteção à vida de nossos colaboradores e terceiros; 

e) Para o exercício regular dos direitos do SISTEMA ANIP; 

 

Além dessas hipóteses, independente do seu consentimento ou pedido de exclusão, a Lei 

Geral de Proteção de Dados permite a conservação dos dados pessoais nas seguintes 

situações: 

 

a) Para estudo por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização;  

b) Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pelo prazo indicado na norma 

em questão;  
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c) Para transferência à terceiro, respeitados os seus direitos e previsões existentes 

sobre o tema na Lei Geral de Proteção de Dados; 

d) Para nosso uso exclusivo, vedado acesso por terceiros, e desde que anonimizados 

os dados. 

 

7. Quais direitos você possui sobre seus dados pessoais?  

 

Em cumprimento à legislação vigente, o SISTEMA ANIP informa os seus direitos sobre os 

seus dados pessoais, garantindo a possibilidade de apresentar solicitações baseadas nos 

seguintes direitos:  

 

a) Confirmar a existência de tratamento; 

b) Acessar os dados pessoais; 

c) Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; 

e) Solicitar a portabilidade dos dados pessoais para outro fornecedor de um serviço ou 

produto, quando possível, e sujeito à regulamentação da autoridade nacional; 

f) Apagar ou anonimizar dados pessoais tratados com base no seu consentimento, 

exceto quando a lei autorizar a manutenção destes dados por outro fundamento; 

g) Obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador tenha realizado o uso compartilhado dos dados pessoais dos titulares 

dos dados; 

h) Obter informações sobre a possibilidade de não dar consentimento ao tratamento 

dos seus dados pessoais e as consequências de tal negação; e revogar seu 

consentimento, conforme aplicável; 

i) Apresentar petição à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

 

Você ainda poderá exercer qualquer outro direito previsto em lei, mesmo que aqui não 

elencado. Como exceção, é possível que sua solicitação não seja atendida, mas se isso 

acontecer, explicaremos o motivo. No entanto, adiantamos que isso só ocorrerá caso haja 

algum fundamento legal. 

 

Para exercer qualquer um dos direitos acima elencados, basta enviar um e-mail ao nosso 

Encarregado de Dados no endereço seg.dados@anip.org.br . 

 

 

ATENÇÃO! 

 

Todos os nossos demais canais indicados em nosso site, inclusive telefones, NÃO devem 

ser usados para tal finalidade.  

 

O SISTEMA ANIP considerará como não recebida e não reconhecerá qualquer demanda 

relacionada aos referidos temas se proveniente de qualquer canal/fonte que não seja o 

do nosso Encarregado de Dados. 

 

mailto:seg.dados@anip.org.br
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8. Como mantemos seus dados pessoais seguros? 

 

Adotamos medidas de segurança técnicas para todas as informações compartilhadas via 

internet, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos 

para assegurar a proteção de seus dados pessoais, bem como as melhores práticas de 

mercado adotadas às nossas atividades. 

  

Usamos sistemas e procedimentos de negócios adequados para proteger e salvaguardar 

os dados pessoais que você fornece. Também usamos procedimentos de segurança e 

restrições técnicas e físicas de acesso e uso dos dados pessoais nos nossos servidores. 

Somente o pessoal autorizado tem permissão para acessar dados pessoais para executar 

seu trabalho.  

 

9. Disposições finais.  

 

Este Aviso será revisado anualmente, ou sempre que existir a necessidade de alterações 

nos critérios supra definidos em razão de legislação aplicável e/ou nas demais Normas, 

Regulamentos e Políticas específicas do SISTEMA ANIP que eventualmente impactem 

neste Aviso. 

 

Dúvidas sobre este Aviso, bem como as demais Normas, Políticas e Procedimentos 

relacionados à dados pessoais e Segurança da Informação do SISTEMA ANIP devem ser 

direcionadas ao Encarregado de Dados, através do e-mail seg.dados@anip.org.br. 

 

Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Políticas – Páginas de Terceiros 

 

Bridgestone: https://www.bridgestone.com.br/pt/sobre-nos/politica-de-privacidade 

Continental: https://www.conti.com.br/pneus-de-passeio/regras-de-protecao-de-dados 

Dunlop (Sumimoto Rubber): https://www.dunloppneus.com.br/politica-de-privacidade 

Goodyear: https://www.goodyear.com.br/politica-privacidade#online 

Maggion: https://maggion.com.br/politica-de-privacidade 

Prometeon: https://www.prometeon.com/BR/pg_BR/legal/privacy-policy 

Michelin: https://www.michelin.com.br/politica-de-privacidade 

Pirelli: https://www.pirelli.com/tyres/pt-br/politica-de-privacidade 

Tortuga: https://tortugaonline.com.br/politica-de-privacidade/ 

Titan: https://www.titanlat.com/site/politica-de-privacidade/ 

Maxion:https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/aa331a3b-0a4a-4acc-a70e-

512ff88e3c02/c87f9c86-b52f-f876-bbea-91775606e362?origin=2 

ABNT: https://www.abntcatalogo.com.br/termo.aspx 

INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/protecao-de-dados-

pessoais 

mailto:seg.dados@anip.org.br
https://www.bridgestone.com.br/pt/sobre-nos/politica-de-privacidade
https://www.conti.com.br/pneus-de-passeio/regras-de-protecao-de-dados
https://www.dunloppneus.com.br/politica-de-privacidade
https://www.goodyear.com.br/politica-privacidade#online
https://maggion.com.br/politica-de-privacidade
https://www.prometeon.com/BR/pg_BR/legal/privacy-policy
https://www.michelin.com.br/politica-de-privacidade
https://www.pirelli.com/tyres/pt-br/politica-de-privacidade
https://tortugaonline.com.br/politica-de-privacidade/
https://www.titanlat.com/site/politica-de-privacidade/
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/aa331a3b-0a4a-4acc-a70e-512ff88e3c02/c87f9c86-b52f-f876-bbea-91775606e362?origin=2
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/aa331a3b-0a4a-4acc-a70e-512ff88e3c02/c87f9c86-b52f-f876-bbea-91775606e362?origin=2
https://www.abntcatalogo.com.br/termo.aspx
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/protecao-de-dados-pessoais
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/protecao-de-dados-pessoais
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D.O.T. – Department of Transportation: https://www.transportation.gov/dot-website-

privacy-policy 

E.T.R.T.O. – European Tyre and Rim Technical Organization: http://www.etrto.org/Special-

Pages/Privacy-notice 

 

10. Controle de alterações.  

 

Data Versão Descrição/Itens alterados Autor Aprovado por 

01/12/2022 1.0 Primeira versão do Aviso Consultoria Externa  Depto. Comunicação 

     

     

     

 

https://www.transportation.gov/dot-website-privacy-policy
https://www.transportation.gov/dot-website-privacy-policy
http://www.etrto.org/Special-Pages/Privacy-notice
http://www.etrto.org/Special-Pages/Privacy-notice

