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Nosso diferencial

1.QUEM SOMOS NÓS?

A RC – ASSESSORIA CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI – ME
leva a privacidade a sério. 

Por isso, nesta Política de Privacidade explicamos as formas como nós utilizamos, 
armazenamos, compartilhamos e protegemos os dados pessoais coletados a 
partir do uso de nossos serviços e da visita ao nosso website e como os titulares 
dos dados podem exercer os direitos previstos na legislação aplicável.

Os dados pessoais que coletamos dependem do contexto das suas interações 
com a RC – ASSESSORIA CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI - ME. 

Para facilitar a sua compreensão, explicamos nesta Política como tratamos os 
dados de clientes, funcionários e de usuários do nosso website.

Há mais de duas décadas a empresa RC – ASSESSORIA 
CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI - ME presta serviços de 
contabilidade no Nordeste com eficiência, evolução 
tecnológica e eficácia nos resultados.

A nossa empresa é associada ao GBrasil, um grupo de 
empresas de contabilidade com abrangência nacional, 
presentes em todas as capitais e cidades estratégicas do país.

Oferecemos soluções contábeis com excelência, transparência 
e visão de futuro, para garantir ao cliente segurança e 
confiabilidade.

O aperfeiçoamento contínuo dos nossos colaboradores faz 
parte de nossos valores para melhor presteza dos serviços e o 
compromisso de ser a melhor e mais confiável parceria para 
nossos clientes.

Nossas soluções compreendem contabilidade, auditoria, 
assistência trabalhista, previdenciária, tributária e legalização; 
distribuídos como unidades de Serviços, Construção Civil e 
Comércio/Indústria, englobando as especialidades contábil, 
fiscal e trabalhista para uma melhor comunicação e eficiência.

Departamentos de apoio: Recepção, Financeiro, Expedição e 
Paralegal, utilizando um sistema contábil 100% informatizado 
e integrado.

Nosso trabalho é incessante por um melhor e mais ágil 
atendimento às necessidades dos clientes, incluindo 
consultoria e orientação sobre as principais dúvidas fiscais, 
contábeis, financeiras, trabalhistas e previdenciárias.

Nosso 
negócio 
é o seu 
crescimento 
empresarial. 
O sucesso 
dos nossos 
clientes faz 
parte de 
nossa 
realização.

Sistema de comunicação seguro com o cliente, permitindo acesso as informações 
enviadas a qualquer momento pelos diversos meios de virtuais inclusive smartphone;

Treinamento exclusivo para clientes de acordo com as mudanças exigidas pela 
legislação;

Sistema de controle de atividades de legalizaçãodisponível para acompanhamento do 
cliente;

Auditoria das informações fiscais e trabalhistas. 

Além de amansarmos leões na melhor época do ano.
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2. DEFINIÇÕES IMPORTANTES

3. CLIENTES

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Lei Federal  nº 13.709/2018, publicada em 14 de agosto de 2018, mas que só 
teve vigência em 18 de setembro de 2020, regula  as atividades  de 
Tratamento de Dados Pessoais, inclusive   nos meis digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livr 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

AGENTES DE TRATAMENTO 

São aqueles responsáveis pelo Tratamento de Dados Pessoais e estão 
separados em duas categorias: o controlador e o operador. O  controlador  é a 
pessoa ou a empresa responsável pelas decisões referentes ao Tratamento de 
Dados Pessoais. O operador, por sua vez, é a pessoa ou a empresa que realiza 
o Tratamento de Dados Pessoais em nome do controlador, seguindo as suas 
instruções.

DADOS PESSOAIS

Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável.
 

TRATAMENTO

Qualquer operação realizada com dados pessoais de forma automatizada ou 
não, ou seja, é a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acessoo, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, armazenamento, 
arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

3.1.De forma geral, quando um cliente, ou sua empresa contrata, utiliza ou 
interage com os nossos serviços, nós coletamos os seus dados pessoais, em 
alguns momentos, que podem ser divididos em duas grandes categorias: 

3.1.1. Dados que você nos fornece: quando você contrata, utiliza ou interage 
com os serviços ou se comunica conosco de alguma forma, você (ou sua 
empresa) pode nos fornecer alguns dados. Esses dados, incluem: 

• Dados de contato profissional, como seu nome, cargo, 
empresa, localização, número de telefone e endereço de 
e-mail;

• Informações de pagamento, como dados de cartão de 
crédito, dados bancários e endereço para boleto;

• Certificados Digitais das empresas, mediante consentimento 
específico.



3.1.2. Dados que coletamos automaticamente: quando você utiliza os nossos 
serviços, nós podemos coletar e armazenar dados de forma automática. Esses 
dados incluem: 

3.2. Utilizamos os dados coletados a partir, ou da utilização dos nossos Serviços para as 
seguintes finalidades:

•Dados de dispositivos que você usa para acessar os serviços, 
como o seu endereço de IP, sistema operacional, informação de 
geolocalização e identificador do dispositivo;

• Dados de registros, como o endereço de IP e suas atividades nos 
serviços (como por exemplo, a data a e hora associadas com o seu 
uso, as páginas e arquivos visualizados, pesquisas e outras ações 
que você realiza;

• Dados de navegação, ou seja, dados sobre como você utiliza e 
interage com os nossos Serviços, o que pode incluir as datas que 
você utilizou os Serviços e as suas atividades de navegação. Nós 
também coletamos informação sobre a performance dos Serviços, 
incluindo métricas relacionadas ao envio de emails e outro tipo de 
comunicação que você envia por meio dos Serviços.

• Cumprir com nossas obrigações contratuais com a sua empresa, ou 
com você;

• Avaliar ou entender a eficácia da publicidade que veiculamos, visando 
fornecer publicidades relevantes para você;

• Conforme necessário, para estabelecer, exercer e defender direitos em 
processos judiciais ou administrativos;

• Para outras finalidades as quais fornecemos um aviso específico no 
momento da coleta ou, de outro modo, conforme autorizado ou exigido 
por lei.

3.3. Nós poderemos compartilhar os dados pessoais coletados com 
terceiros, que sejam relevantes para fins de viabilizar a prestação dos 
serviços. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes 
critérios e para as finalidades descritas abaixo. 

• PRESTADORAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: trabalhamos com 
prestadores de serviços terceirizados para nos ajudar a operar, executar, 
aprimorar, entender, personalizar, dar suporte e anunciar nossos Serviços. 
Quando compartilhamos dados com prestadores de serviços terceirizados, 
exigimos que eles utilizem seus dados de acordo com nossos instruções e 
termos ou, mediante seu consentimento expressso, quando aplicável.

• ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: podemos compartilhar os seus 
dados cadastrais com entidades dedicadas a reduzir o risco de crédito e 
proteger empresas e indivíduos contra fraudes, a fim de proteger empresas e 
indivíduos contra fraudes, a fim de validar as informações fornecidas por você.

• ÓRGÃOS REGULADORES, AUTORIDADES JUDICIAIS OU 
ADMINISTRATIVAS: podemos compartilhar as suas informações pessoais 
para prestar às autoridades todas as informações que forem solicitadas com 
relação ao Titular. Ademais, podemos compartilhar os seus dados pessoais com 
autoridades públicas ou entidades privadas para combate à fraude e abuso no 
uso dos Serviços, para investigação de suspeitas de violação da lei, ou para 
combater qualquer outra suspeita de descumprimento das nossas políticas e 
contratos.

• COM A SUA AUTORIZAÇÃO: em outros casos não previstos acima, havendo 
o objetivo de compartilhamento dos dados pessoais e informações, enviaremos 
a você uma notificação com informações a respeito de tal compartilhamento 
para solicitar o seu consentimento, para determinada finalidade.



4. COOKIES E TECNOLOGIA 
     DE RASTREAMENTO
Nós e nossos parceiros podemos utilizar algumas tecnologias para coletar e 
armazenar, de forma automática, dados sobre o uso dos Serviços. Essas 
tecnologias incluem cookies. 

Nós usamos as informações coletadas por meio dessas tecnologias para 
otimizar e personalizar a sua experiência, desenvolver e aplicar 
funcionalidades de segurança e procedimentos de prevençao à fraude, dentre 
outras possíveis utilizações. 

Para mais informações, acesse a nossa Política de Cookies, disponível em 
nosso site.

5. TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
    PESSOAIS PARA FORA DO BRASIL

Nós podemos transferir alguns de seus dados pessoais a 
prestadores de serviços em nuvem. 

Quando seus dados forem transferidos e, se forem, para fora do 
Brasil, a RC – ASSESSORIA CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI 
- ME adotará medidas apropriadas para garantir a proteção 
adequada de seus dados, incluindo por meio da celebração de 
contratos apropriados de transferência de dados com terceiros de 
seus dados pessoais quando exigidos.

6. SEGURANÇA
Os dados tratados pela RC – ASSESSORIA CONTÁBIL & 
EMPRESARIAL EIRELI - ME são protegidos por medidas físicas, 
técnicas e organizacionais de segurança para reduzir riscos de 
perda, mau uso e acesso não autorizado, divulgação e alteração, 
tais como firewalls e criptografias de dados e, controles de 
autorização de acesso à informação.



• confirmação da existência de tratamento de dados pessoais;

• acesso aos dados pessoais nos termos da legislação aplicável;

• correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

• portabilidade dos dados;

• exclusão de dados, quando estes forem tratados com base no 
consentimento do Titular ou quando os dados forem desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidde com a legislação aplicável;

• solicitação de informações sobre uso compartilhado de dados. 
Note que essa Política de Privacidade descreve as atividades de 
compartilhamento de dados pessoais pela RC – ASSESSORIA 
CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI - ME. 
Para receber mais informações sobre como compartilhamos os seus dados 
entre em contato conosco: contato@robertocavalcanti.cnt.br.

• revogação do consentimento, quando cabível.

7. DIREITO DO TITULAR
Os titulares de dados pessoais têm alguns direitos no que se refere aos seus 
dados pessoais e podem exercê-los entrando em contato conosco por meio do 
e-mail: 

Por motivos de segurança, somente poderemos atender a sua solicitação se tivermos 
certeza da sua identidade. Desta forma, poderemos solicitar dados ou informações 
adicionais para a confirmação da identidade ou da autenticidde do Titular.

Note que, como mencionado acima, em grande parte dos serviços que oferecemos, a 
RC – ASSESSORIA CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI – ME, atua como operadora 
dos dados pessoais, segundo as instruções de nossos Clientes. 

8. ALTERAÇÃO NA POLÍTICA
    DE PRIVACIDADE

Com a constante evoluçao do modelo de negócio, a RC – ASSESSORIA 
CONTÁBIL & EMPRESARIAL EIRELI – ME reserva-se o direito de alterar 
esta política de privacidade a qualquer momento,  mediante publicação 
da versão atualizada em seu website. 

Caso exista uma alteração material no tratamento dos dados pessoais, 
você será informado e terá a oportunidade de analisar a política 
revisada antes de decidir continuar utilizando os nossos Serviços.

Caso possuir eventuais dúvidas, favor reportá-las aos 
responsáveis para que a orientação seja devidamente dada. 

Juliana Cabral de Lima Oliveira
Encarregada de dados da Empresa, Consultora em Proteção de Dados

julianacabral@cabralassociados.com
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