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1 – A IRATA BRASIL
A IRATA BRASIL é uma organização brasileira com relacionamento internacional, acreditada pela Coordenação
Geral de Acreditação CGCRE para qualificar e certificar profissionais de acesso por corda, comprometida em atuar
com integridade, ética, profissionalismo e credibilidade dentro da sua área de atuação.
A IRATA BRASIL define o Fale Conosco, localizado em seu sítio eletrônico iratabrasil.org.br, e o Telefone: (21)
3549-2250 como seus canais de comunicação para tratar de assuntos relacionados a esta Política.
2 – CONCEITOS IMPORTANTES
Para que esta Política seja entendida claramente, são apresentados os seguintes conceitos, alguns destes provenientes da Lei
Geral de Proteção de Dados:
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional.
Consentimento - Manifestação livre, informada e precisa, autorizada formalmente, pela qual o Titular concorda com
o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade determinada pela IRATA BRASIL.
Controlador - Pessoa física ou jurídica que determina os objetivos e meios para o tratamento dos dados pessoais
numa determinada relação. Neste caso, a IRATA BRASIL é a Controladora.
Dado Pessoal - Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
Dado Pessoal Sensível - Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Operador - Pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em benefício e de acordo com as
instruções do Controlador de dados pessoais. São Operadores todos os colaboradores, examinadores, centros de
exame e demais contratados que prestam serviços e terão alguma função para tratar os dados pessoais controlados
pela IRATA BRASIL.
Privacidade de Dados - Trabalha como os dados pessoais são coletados, compartilhados e utilizados, garantindo os
direitos e liberdades individuais fundamentais, em particular a proteção de dados pessoais, assegurando o direito à
privacidade, ou seja, a propriedade de cada pessoa sobre suas próprias informações.
Proteção de Dados - Define e provê mecanismos para proteção de dado pessoal conforme a legislação vigente, para
prevenir e evitar o vazamento de informações e seu uso indevido, aplicáveis ao escopo acreditado da IRATA BRASIL.
Segurança da Informação - Estabelece as medidas aplicadas para proteger os dados armazenados, sistemas e as
demais informações de ataques cibernéticos, vazamentos e violações no âmbito da IRATA BRASIL e Partes
Interessadas, preservando a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.
Titular de Dados Pessoais - Pessoa Física a que se referem os dados pessoais (identificada ou identificável)
Transferência Internacional de Dados - Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo
internacional do qual o país seja membro.
Tratamento de Dados Pessoais - Toda operação ou ciclo de vida realizada com dados pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração.
Usuário - Pessoa física ou jurídica que utiliza, consulta ou tem acesso os dados do Sistema da IRATA BRASIL, no
âmbito do escopo acreditado.
3 – PRINCÍPIOS QUE GUIAM O TRATAMENTO DE DADOS
Os princípios que norteiam as ações da IRATA BRASIL em tratamento de dados pessoais são:
Finalidade: Realizando o tratamento de dados pessoais somente para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular de dados pessoais, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas
finalidades.
Adequação: Realizando o tratamento de dados pessoais de maneira compatível com as finalidades informadas ao
titular de dados, e de acordo com o contexto do tratamento.
Necessidade: Realizando o tratamento de dados pessoais limitado ao mínimo necessário para a realização de suas
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do
tratamento de dados.
Livre Acesso: Garantindo aos titulares de dados pessoais a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração
do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados.
Qualidade dos Dados: Garantindo aos titulares de dados pessoais, a exatidão, clareza, relevância e atualização dos
dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
Transparência: Garantindo aos titulares de dados pessoais, informações claras, precisas e facilmente acessíveis
sobre a realização do tratamento e os respectivos responsáveis de tratamento de dados pessoais, observados os
sigilos comercial e industrial.
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Segurança: Utilizando medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
Prevenção: Adotando medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
Não Discriminação: Garantindo a impossibilidade de realização do tratamento de dados pessoais para fins
discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
Responsabilização e Prestação de Contas: Comprometendo-se a demonstrar a adoção de medidas eficazes e
capazes de comprovar a observância e o cumprimento do Programa e a eficácia dessas medidas.
4 – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE TITULARES
A IRATA BRASIL estabelece as seguintes práticas e medidas para prover informações transparentes sobre como
obtém, utiliza, armazena e protege os dados pessoais que coleta dos titulares:
 Adotar o Programa de Privacidade, Proteção de Dados e Segurança da Informação, que demonstra seu
comprometimento legal em adotar processos e rotinas internas que assegurem o cumprimento, de forma
abrangente, de diretrizes e boas práticas relativas ao tratamento de dados pessoais, voltadas para a privacidade,
proteção de dados e segurança da informação, como Controladora.
 Fornecer aos titulares de dados (candidatos e profissionais certificados), informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre as operações que realiza com seus dados pessoais.
 Utilizar os dados pessoais coletados e armazenados que através do consentimento expressado no RP-IB-027
Solicitação/Declaração de Exame de Certificação assinado pelos titulares, permite à IRATA BRASIL e IRATA
INTERNATIONAL realizar e monitorar a qualificação e certificação de profissionais de acesso por corda e os
serviços relacionados a este fim.
 Tratar os dados pessoais informados, enviados por meio digital pelos titulares e manter tais dados armazenados
em seus computadores, de forma que torne tal parte identificável, sendo descartados e/ou atualizados após um
período máximo de 05 anos:
Candidatos: Nome, CPF, Endereço, Telefone, E-mail, Formação Escolar e ASO.
Profissionais Certificados: Nome, CPF, Endereço, Telefone, E-mail, Formação Escolar, ASO, N° de
Certificado.
 Não coletar dados como IP, localização, dados pessoais, sobretudo os considerados sensíveis, dentre outros, não
necessários ao processo de qualificação e certificação.
 Somente compartilhar os dados pessoais dos candidatos com os Centros de Exames e examinadores,
obedecendo ao RP-IB-023-Código de Conduta, Compromisso e Uso.
 Somente compartilhar publicamente através de seu sítio eletrônico www.iratabrasil.org.br o escopo da certificação,
o número IRATA BRASIL, nome do profissional, data da certificação e data de validade, para efeito de
comprovação da certificação.
 Implementar permanentemente medidas de segurança conforme definido no Programa de Privacidade, Proteção
de Dados e Segurança da Informação.
 Não criar perfil de titulares e de nenhuma outra parte considerada nesta Politica para fins de marketing,
publicidade ou outra finalidade similar.
 Utilizar cookies em seu sítio eletrônico www.iratabrasil.org.br somente quando necessário, para salvar a navegação
do usuário, melhorar a velocidade da página e evitar que o usuário precise repetir ações de consulta.
 Não realizar ou compactuar com tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
 Somente divulgar dados pessoais diferentemente da forma definida por esta Política quando requerido por lei,
com a devida informação à Parte envolvida.
 Prover recursos, treinamento e desenvolver a governança para minimizar riscos relacionados com o cumprimento
tratamento de dados pessoais.
 Reconhecer o exercício de direito à privacidade, proteção de dados e segurança da informação de dados pessoais
das partes consideradas nesta Política.
 Definir o canal através de seu sítio eletrônico www.iratabrasil.org.br e de seu Encarregado Felipe Maximo, através
do telefone: 21-3549-2250, para atender aos direitos dos usuários.
 Efetivar o Programa de Privacidade, Proteção de Dados e Segurança da Informação e esta Política para
otimizar o seu desempenho institucional, prevenindo a ocorrência e tratando adequadamente incidentes de quebra
de privacidade, proteção de dados e segurança da informação, incluindo a aplicação de penalidades previstas em
lei.
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