POLÍTICA DE PRIVACIDADE ABIT
A ABIT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO reconhece a
importância da privacidade de dados pessoais e, em atendimento à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD, deseja que você se familiarize com a maneira como
há a coleta, o armazenamento e o tratamento dos seus dados.
Esta política de privacidade foi elaborada e atualizada em julho/2021, podendo ser
atualizada a qualquer tempo.

Introdução:
A Abit é uma entidade privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob no.
62.673.454/0001-80 dedicada à representação e defesa, em âmbito nacional e
internacional, dos interesses da cadeia têxtil e de confecção brasileira, assim entendida
como as indústrias de fiação e tecelagem em geral; de tinturaria, estamparia e
beneficiamento; de linhas; de aviamentos; de passamanaria, de rendas e bordados; de
tecidos técnicos; de têxteis automotivos; de etiquetas têxteis; de artigos de cama, mesa
e banho; de não-tecidos; de fibras naturais, artificiais e sintéticas, de confecções em
geral e outras correlatas ou similares.
A Abit, por força da sua atuação, coleta e utiliza alguns dados pessoais que pertencem
àqueles que utilizam os seus sites (abit.org.br / texbrasil.com.br / congressoabit.com.br)
ou que estejam cadastrados na base de contatos da entidade. Ao fazê-lo a Abit age na
qualidade de controlador desses dados e está sujeita as disposições das leis em vigor.
Nesse sentido, a presente Política de Privacidade (“Política”) visa informar aos usuários
como as suas informações e dados pessoais serão coletados, usados, compartilhados,
armazenados e eventualmente eliminados pela Abit.

Conteúdo dos Sites:

A utilização das informações disponíveis ou acessadas (“Conteúdo”) é de inteira
responsabilidade do usuário.
O Conteúdo dos sites poderá ser atualizado ou modificado periodicamente, devendo ser
considerada a data em que esteve disponibilizada a informação no site. O horário do site
seguirá o horário oficial de Brasília.
A Abit não assumirá responsabilidades pela eventual utilização indevida do site, nem
pela aplicação ou processamento que os usuários possam dar às informações, em
desconformidade com a natureza, propósito e função das informações disponibilizadas.
A Abit não se responsabiliza pelo conteúdo, política de privacidade e demais correlatos,
dos websites dos links por ela disponibilizados. Assim, é recomendado aos usuários que,
ao serem redirecionados para sites externos, consultem sempre as respectivas políticas
de privacidade antes de fornecer seus dados ou informações.

Área de Uso restrito:
Existem no site da Abit algumas áreas de uso restrito das empresas vinculadas à
entidade, sendo o acesso do usuário por meio de login e senha. O usuário poderá
solicitar seu login e senha de acesso entrando em contato com a área de relacionamento
da entidade: relacionamento@abit.org.br. A liberação de acesso está condicionada ao
fornecimento de seus dados pessoais, bem como a aceitação de cookies de navegação,
para identificação do IP do usuário e controle interno de navegação.

Dados Pessoais:
Ao fornecer seus dados pessoais, o usuário automaticamente declara conhecer e aceitar
os termos desta Política. Serão assim considerados dados pessoais como: nome,
telefone, celular, nome da empresa, cargo, e-mail, data de nascimento, números de CPF
e RG, CEP, profissão, endereço completo, entre outros que poderão ser solicitados.
Como parte do cadastramento você pode permitir que a Abit o contate posteriormente
por e-mail.
O tipo de permissão concedida, poderá ser alterada quando desejar, através do contato
relacionamento@abit.org.br.
Será de total responsabilidade do usuário a garantia da veracidade e exatidão dos dados
pessoais fornecidos. A Abit não assumirá qualquer responsabilidade no caso da

inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário no site, omissão de informação
relevante, ou inserção de dados falsos que possam induzir em erro sobre o usuário.
Se a Abit constatar que qualquer informação fornecida pelo usuário é falsa, incorreta,
desatualizada ou incompleta, terá o direito de suspender ou cancelar imediatamente,
independente de notificação, a conta de cadastro do usuário e recusar toda e qualquer
utilização, presente ou futura, dos serviços que requerem cadastro específico.
As informações coletadas mediante o uso de cookies (pequenos textos que os sites
podem enviar aos navegadores) e a identificação de endereços IP são genéricas e usadas
para fins estatísticos e para a melhoria do relacionamento com nossos usuários. Caso
deseje, o usuário pode configurar seu browser de navegação na internet para rejeitar a
coleta automática dessas informações.
A quantidade e o tipo de informações coletadas pela Abit, varia conforme o uso que o
usuário faz do site. A Abit coleta diferentes dados pessoais caso o usuário esteja
visitando o site, cadastrando-se ou apenas enviando um e-mail. E para tornar mais
acessível essas definições e diferenças, elaboramos a tabela abaixo:

FINALIDADE

DADOS

Acesso ao site

IP, data e hora de acesso, cookies,
geolocalização, tipo de navegador e
servidor,

preferência

de

idioma

e

definição do país.
Acesso à área restrita de associado

Login (E-mail) e senha

Cadastro CONECTA

Nome completo, empresa onde trabalha,
telefone e e-mail corporativo

Inscrições
cursos, etc

em

eventos,

workshops, Nome completo, empresa onde trabalha,
CNPJ,

telefone,

celular,

sexo,

CPF,

endereço, cargo, segmento de atuação e
e-mail corporativo

Para se associar

Nome completo, empresa onde trabalha,
CNPJ, telefone, celular, CPF, Estado Civil,
endereço corporativo, cargo e e-mail
corporativo assinatura.

Transmissão e gravação de reuniões e Imagem e Voz
eventos
Acesso a Rede Wifi

IP e MAC Adress
Imagem, placa de carro, nome, empresa,

Segurança da Sede

RG.

Como utilizamos Cookies?
Quando o usuário visita o site Abit é inserido um “cookie” no seu navegador por meio
do software Google Analytics, que realiza a coleta automática de determinados dados
pessoais para identificar quais páginas foram visitadas, quantas pessoas acessaram, suas
preferências de idioma e de qual país o usuário está realizando o acesso, por exemplo.
Além disso, os Cookies guardam informações sobre o usuário para manter sua conta
iniciada quando o usuário visitar novamente nossa Plataforma, a fim de melhorar sua
experiência como usuário. Nossos plugins de segurança também utilizam Cookies para
melhorar a proteção de nosso site, visando maior segurança ao usuário.
O usuário pode desabilitar os Cookies através das configurações do seu navegador. No
entanto, ao fazer isso, algumas áreas do nosso site podem não funcionar corretamente.

Finalidade:
Quaisquer informações encaminhadas pelo usuário serão protegidas de acordo com
padrões rígidos de confidencialidade e utilizadas, principalmente, para as seguintes
finalidades:
•

Comunicar o usuário sobre notícias e/ou informações relevantes para o setor
têxtil e de confecção;

•

Divulgar o portfólio de produtos, serviços e benefícios oferecidos pela entidade;

•

Divulgar e enviar convites para participar de reuniões e eventos organizados pela
entidade e parceiros: workshops, congressos, seminários, etc.;

•

Informar sobre oportunidades de geração de negócios (feiras e rodadas de
negócios), eventos promovidos pela Abit e parceiros;

•

Enviar newsletter periódicas com conteúdo diverso e pertinente, contendo as
principais notícias sobre o setor têxtil e de confecção;

•

Manter atualizados os cadastros dos usuários para fins de contato telefônico, email, envio de mensagens via whatsapp, ou mala direta;

•

Solicitar mais informações, compartilhar conteúdo e personalizar a sua
navegação no site;

•

Elaborar estatísticas gerais, sem que haja identificação dos usuários;

•

Responder às dúvidas e solicitações dos usuários;

•

Enviar informações para empresas que trabalham em benefício da Abit
provendo um serviço ou produto. Exceto se informado de outra forma, essas
empresas não terão direito de usar as informações enviadas sobre quaisquer
usuários além do que for necessário para atender as necessidades da Abit;

•

Realizar pesquisas de conjuntura, a fim de levantar indicadores sobre o setor.

Atualização dos dados
Para fins de atualização e manutenção da base de cadastro, a entidade poderá contatar
o titular do dado ou a empresa com a qual seu cadastro está vinculado, para confirmação
das informações.

Dados de crianças e adolescentes:
O conteúdo do site não é direcionado a crianças e adolescentes. Por isso, não é efetuada
avaliação etária ou coleta propositada de dados pessoais de crianças e adolescentes.

Compartilhamento de Dados:
A Abit poderá operar em conjunto com outras empresas numa ampla gama de
atividades, incluindo utilizar ferramentas de divulgação e análises de desempenho e
armazenamento de dados. Desta forma, a Abit se reserva no direito de compartilhar as
informações, incluindo dados de localização e cadastro, com as empresas parceiras ou

prestadoras de serviços, sempre que for possível de forma anônima, visando preservar
ao máximo a sua privacidade.

Automação em Marketing Digital: A Abit se utiliza de empresas de marketing para
veicular anúncios por meio de diferentes tecnologias. Portanto, o usuário poderá
eventualmente receber diretamente anúncios, conteúdos e links exibidos de forma
personalizada, de acordo com seus interesses e comportamentos em nossa Plataforma
ou em outros serviços com os quais o usuário interaja. O usuário pode sempre se opor
a esta publicidade entrando em contato conosco através do e-mail dpo@abit.org.br .

Plataforma de Transmissão de vídeo: A Abit faz captação de imagem e voz através das
reuniões e eventos promovidos pela entidade, através de transmissão online ou
gravações. Os vídeos e gravações são hospedados em plataformas contratadas ou
abertas, podendo o conteúdo ser de acesso restrito ou público. Durante a realização das
reuniões e eventos, o usuário poderá consentir ou não com as transmissões online ou
gravações.

Nossos Parceiros: A Abit emprega outras empresas para realizar trabalhos em seu nome
e precisa eventualmente compartilhar dados pessoais dos usuários com eles para que
possa fornecer os serviços do site e da associação ao usuário. Os Parceiros da Abit
somente são autorizados a utilizar os dados pessoais para os fins específicos para os
quais eles foram contratados, portanto, eles não poderão utilizar os dados pessoais dos
usuários para outras finalidades, além daquela prestação de serviços previstas
contratualmente.

Analytics: Os dados armazenados pela Google Analytics podem vir a ser utilizados para
fins de estatísticas (analytics), para que a Abit possa compreender quem são as pessoas
que visitam suas Plataformas e quem são as pessoas interessadas em determinados
assuntos. Estes dados não identificam ou tornam identificável os titulares dos dados
pessoais, mas tão somente permitem compreender melhor como é o acesso deles nos
sites da Abit.

Para resguardar e proteger direitos: A Abit se reserva ao direito de acessar, preservar e
divulgar quaisquer dados necessários para cumprir uma obrigação legal ou uma ordem
judicial.

Confidencialidade:
Informamos que somente a Abit, tem acesso às suas informações pessoais coletadas
sendo que não serão reveladas a terceiros, salvo nas condições acima citadas em
“Analytics” ou mediante a permissão do usuário ou ainda por força da lei, por ordem
de autoridade competente ou judicialmente.

Cessação de e-mails/ exclusão da conta do usuário:
Se o usuário desejar não receber mais as comunicações e/ou que sua conta seja excluída
do site Abit, terá à sua disposição (nos e-mails, boletins e convites que receber, por
exemplo) a opção de exclusão de conta. A solicitação de exclusão também poderá ser
feita pelo e-mail dpo@abit.org.br
Após a solicitação de exclusão, seu cadastro será desativado da base de dados da Abit
no prazo de até 72h (setenta e duas horas).

Segurança:
Os formulários do site são protegidos por mecanismos de criptografia e tecnologia que
garantem a segurança na transmissão e manutenção dos dados nos servidores da Abit.
Os códigos gerados só podem ser identificados pela Abit e é essa exclusividade que
assegura a privacidade dos dados informados.
Todos os dados que os visitantes fornecerem no site da Abit são protegidos através de
protocolos e softwares de segurança, a fim de assegurar sua privacidade e
autenticidade, à medida que navegam pela Internet. Porém, nenhuma transmissão de
dados pela Internet pode ser garantida como 100% segura.

Tempo de armazenamento dos dados:
Os dados pessoais coletados pela Abit são armazenados e tratados por período de
tempo que corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas neste

documento e que considere os direitos de seus usuários/titulares, os direitos da Abit
como controladora do site e, as disposições legais ou regulatórias aplicáveis.
Uma vez expirados os períodos de armazenamento dos dados pessoais, eles são
removidos da nossa base de dados, salvo nos casos que houver a possibilidade ou a
necessidade de armazenamento em virtude de disposição legal ou regulatória.

Contato:
O Encarregado é a pessoa responsável por garantir a conformidade das atividades de
tratamento de dados pessoais à legislação, assim como por receber comunicações dos
titulares de dados e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Com este aviso a Abit visa ser o mais transparente possível sobre o tratamento dos seus
dados pessoais.
Para quaisquer dúvidas ou demandas especificamente relacionadas a esta política de
privacidade, o usuário deverá contatar pelo e-mail dpo@abit.org.br .
A sede da Abit está localizada na Rua Marquês de Itu, 968, Vila Buarque, São Paulo/SP CEP 01223-000.

Alterações e entrada em vigor:
Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento e com efeito
imediato. Sendo assim, a Abit solicita que o usuário a revise com frequência para
esclarecimentos e informações atualizadas.
Para verificar a data da versão em vigor, verifique a “Data de atualização” no início deste
documento.

