COMUNICADO DE INÍCIO DE CONFORMIDADE COM A LGPD

Este é um aviso de início do programa de conformidade com a LGPD, significando
que, a JRE INSPEÇÃO TÉCNICA LTDA está focada na implementação de todas as medidas
de proteção aptas a atender a LGPD.
Se você recebeu este documento, é porque você é um elo importante neste programa
e, contamos com você para que possamos nos integrar à nova legislação e assim, seremos
uma empresa com um importante diferencial competitivo.
Desta forma, disponibilizaremos todas as informações sobre essa nova fase que
estamos adequando, esperando o mesmo compromisso e dedicação que nós estamos
assumindo.

Introdução
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), é uma legislação de proteção
dos dados pessoais que circulam pela empresa, merecendo nossa atenção em vários
aspectos, que serão pontuados ao longo deste documento.
Essa legislação estabeleceu diversos limites e obrigações às empresas no qual,
controlara a circulação de dados pessoais de qualquer cidadão, de forma a proporcionar uma
proteção mais adequada a esses dados, respeitando direitos como: privacidade, intimidade
e liberdade de expressão.
A adequação à LGPD, exige que examinemos atentamente os dados pessoais que
coletamos e processamos dentro de nossa empresa, assegurando que isso seja feito de
maneira apropriada, transparente e justa, levando em consideração os direitos dos titulares
de dados.
Com isso, é importante saber que todas as partes interessadas sobre essas
mudanças e suas implicações, tornem todos cientes do novo procedimento.

O que queremos comunicar?
Como uma empresa responsável e voltada para o cumprimento de todas as
legislações aplicáveis, reconhecemos a necessidade de cumprir com a LGPD, garantindo que
todas as medidas necessárias, serão realizadas afim de proteger os dados pessoais de
nossos clientes, funcionários e outros interessados.
Temos o compromisso com a segurança dos dados pessoais que, se estende aos
diretores, colaboradores, terceiros e parceiros no qual, será demonstrado por meio das
políticas relevantes e fornecimento de recursos apropriados, estabelecendo e desenvolvendo
controles eficazes de proteção de dados e segurança da informação.
Como parte do cumprimento de nossas obrigações, implementaremos um programa
abrangente para validar o uso de dados pessoais e para reafirmar a base legal de nossos
procedimentos.
Será disponibilizada uma Política de Proteção de Dados e Privacidade atualizada

disponível em formato impresso e eletrônico, que será divulgada dentro da empresa e para
todas os terceiros interessados.
Asseguraremos ainda, revisões do programa quando necessário, para seja conduzida
regularmente, garantindo seus objetivos.
Encorajamos a todos, a garantir que cumpram sua parte na implementação do
programa de LGPD e todos nossos objetivos de segurança da informação, podendo contar
conosco e com o suporte especializado sempre que necessitarem.
Com os melhores cumprimentos.

