
TERMO E CONDIÇÕES DE USO DO SITE. 
   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A D&L SERVIÇOS valoriza a privacidade de seus usuários e criou esta Política               
de Privacidade para demonstrar seu compromisso em proteger a sua privacidade e seus dados pessoais,               
nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o tema. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDADE. Possibilitar que o Controlador (Empresa) identifique e entre em            
contato com o Titular (EMPREGADO) para fins de relacionamento cadastro e banco de dados do               
trabalhador, bem como manutenção do arquivo de cadastros dos empregados e ex-empregados,            
obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, dentre outras que a lei brasileira exige. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: ACESSO AOS DADOS: O Controlador (EMPRESA) fica autorizado a           
compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados (EMPREGADOS              
DA EMPRESA), caso seja necessário para as finalidades de manutenção do banco de dados dos               
empregados, obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, dentre outras que a lei brasileira exige. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O Controlador (EMPRESA) poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular              
(EMPREGADO) durante todo o período em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades               
listadas neste termo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O titular (EMPREGADO) poderá solicitar ao controlador dos dados (EMPRESA) a             
relação de dados por este tratado, bem como poderá revogar o presente consentimento, excetuadas as               
hipóteses de conservação das seguintes finalidades: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo             
controlador; estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, que seus dos dados pessoais               
fiquem anônimos; transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados              
dispostos nesta Lei; ou uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde os dados                 
fiquem anônimos. 
  
CLÁUSULA SEXTA: No que toca aos dados eventualmente armazenados pela EMPRESA, esta possui            
processos internos de governança para a proteção dos dados, observando a LGPD e suas premissas de                
governança. 
     
CLÁUSULA SÉTIMA: A EMPRESA se compromete mutuamente ao cumprimento da LGPD, devendo            
alterar ou adequar as regras de negócios aplicáveis ao programa às regras da LGPD, sempre que                
solicitado ou necessário, além de utilizar os serviços seguindo às regras aplicáveis em relação ao               
tratamento de dados coletados. 
  
E, por estarem as partes, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, por meio               
eletrônico ou físico. 
 
O Usuário pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato com o nosso Data Protection                
Officer por meio do e-mail dpo@delservicos.com.br e estes pedidos serão considerados de acordo com              
as leis aplicáveis. 
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