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1. Informações Gerais
A Trust Image (Trust Processamento de Dados Ltda) 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, bem como descrever de que forma sua privacidade é protegida pela Trust Image
ao coletar, tratar e armazenar suas informações pessoais.
2. Definições
Usuário: todas as pessoas físicas que utilizam o site da Trust Image, pelo endereço
www.trustimage.com.br, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes
de praticar os atos da vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes devidamente
representados ou assistidos.
Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento,
neste caso, o Titular é o próprio Usuário.
Dados Pessoais: significa as informações fornecidas através do formulário de contato no site
da Trust Image.
Controlador: Trust Processamento de Dados Ltda (Trust Image), a qual é responsável pelo
tratamento dos dados pessoais fornecidos pelo Titular.
Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do dado pessoal,
para que a Trust Image trate seus dados pessoais para a finalidade descrita nesta Política de
Privacidade.
Site: sítio eletrônico da Trust Image disponível no endereço www.trustimage.com.br.
3. Escopo de Aplicação desta Política de Privacidade
Esta política se aplica a todos os Usuários do site da Trust Image (www.trustimage.com.br) e
resume como a Trust Image realiza tratamento dos dados pessoais coletados, de acordo com as
bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de dados em vigor.
Ao acessar o site da Trust Image, pelo endereço www.trustimage.com.br, o Usuário declara ter
no mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e
condições desta Política de Privacidade e do Termo de Consentimento para todos os fins de
direito.
Caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em parte,
com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não deverá acessar o site da
Trust Image.
4. Coleta e Usos de Informações Pessoais
O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária por meio do
site da Trust Image, pelo endereço www.trustimage.com.br.
Quando o Usuário preenche o formulário de Contato disponibilizado no site da Trust Image, os
Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo, sendo tratados como confidenciais, e serão
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utilizados apenas para o propósito que motivou o cadastro, conforme exposto no item 5 da
presente Política de Privacidade.
5. Finalidade Como Controladora
A Trust Processamento de Dados Ltda, enquanto Controladora dos dados coletados,
compromete-se a utilizar os dados pessoais do Usuário, fornecidos de forma consciente e
voluntária através do formulário de Contato disponível no site, com a finalidade exclusiva de
responder e fornecer as informações solicitadas pelo Titular.
6. Dados Pessoais Coletados
O Controlador fica autorizado a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular:
•
•
•

Nome.
Endereço de e-mail.
Número de telefone.

7. Termo de Consentimento
A Trust Image apenas trata Dados Pessoais em situações em que está autorizada legalmente ou
mediante o expresso e inequívoco consentimento do Usuário.
Ao usar o site da Trust Image, o usuário está consentindo com a presente Política de Privacidade,
confirmando a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para a finalidade especificada na presente Política de
Privacidade, tudo em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
Ao usar o site da Trust Image o Titular consente e concorda que a empresa Trust Processamento
de Dados Ltda, CNPJ nº 07.902.960/0001-96, com sede na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 955,
Edifício Global Tower, sl 1406, Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-335, denominada
Controlador, realize o tratamento de seus dados pessoais, envolvendo operações como as que
se referem a coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
comunicação, extração.
8. Compartilhamento de Dados
A Trust Image não disponibilizará Dados Pessoais coletados mediante o site
www.trustimage.com.br para quaisquer outros sites, serviços, empresas ou instituições sem o
expresso consentimento do Titular.
A Trust Image poderá divulgar os Dados Pessoais coletados a terceiros, quando necessário em
decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade competente, ou decisão judicial,
conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados.
9. Segurança dos Dados
O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.
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Todos os Dados Pessoais serão guardados em base de dados da Trust Image mantidas “em
nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados pela Trust Image, os quais estão
devidamente de acordo com a legislação de dados vigente. A Trust Image e seus fornecedores
de nuvem utilizam vários procedimentos de segurança para proteger a confidencialidade,
segurança e integridade de seus Dados Pessoais, prevenindo a ocorrência de eventuais danos
em virtude do tratamento desses dados.
Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que
possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.
10. Retenção e Término do Tratamento dos Dados
O Controlador reterá todos os dados pessoais do Titular, visando o alcance das finalidades
expostas nesta Política de Privacidade, durante todo o período em que os mesmos forem
necessários e enquanto o Titular não requerer a exclusão.
A Trust Image poderá manter seus Dados Pessoais, mesmo após receber seu pedido de exclusão,
caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais previstas no art. 16 da Lei nº 13.709
(Lei Geral de Proteção de Dados).
O Titular poderá solicitar via e-mail ao Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados
os dados pessoais do Titular.
O endereço de e-mail do Controlador está informado no item 14.
11. Direito de Revogação do Consentimento
O consentimento concedido conforme exposto no item 7, poderá ser revogado pelo Titular, a
qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ao Controlador.
O endereço de e-mail do Controlador está informado no item 14.
12. Direitos do Titular
O Titular tem direito a obter do Controlador, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer
momento e mediante requisição:
I - Confirmação da existência de tratamento;
II - Acesso aos dados;
III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709;
V - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses
previstas no art. 16 da Lei nº 13.709;
VI - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709 709 (Lei Geral
de Proteção de Dados).
13. Revisões da Política de Privacidade
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Caso a Trust Image modifique esta Política de Privacidade, tais alterações serão publicadas de
forma visível no site www.trustimage.com.br.
Esta Política é válida a partir de 01/06/2020.
Caso o Usuário tenha quaisquer questões a respeito desta Política de Privacidade, os
questionamentos poderão ser enviados do e-mail de atendimento do Controlador.
O endereço de e-mail do Controlador está informado no item 14.
14 – Contato de Atendimento do Controlador: DPO – Data Protection Officer
O usuário poderá entrar em contato com o encarregado dos dados (DPO – Data Protection
Officer) da Trust Image, através do e-mail dpo@trustimage.com.br, objetivando realizar as
requisições expostas na presente Política de Privacidade, bem como para esclarecimentos e
outros questionamentos relativos ao presente instrumento.
15. Mediação e Foro de Eleição
Esta Política de Privacidade está sujeita à Lei da República Federativa do Brasil e o Foro da
Comarca de Vitória-ES é competente para dirimir qualquer controvérsia com relação à mesma.
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