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1 - INTRODUÇÃO 

 

O endereço www.rojek.com.br é de nossa propriedade, e é regido por esta Política de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que tem por objetivo descrever as práticas adotadas 

em relação ao tratamento de dados pessoais realizado neste sítio eletrônico, sistemas integrados 

e operações internas para assegurar a privacidade de todos os envolvidos. 
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Temos foco em implementar práticas adequadas que são concebidas para proteger sua 

privacidade e seus dados pessoais. Nós acreditamos que todos se beneficiam do fluxo livre de 

dados quando estes são coletados e utilizados de maneira responsável. Desta forma nos 

impomos a tarefa de prover com transparência informações acessíveis e compreensíveis sobre 

como nós utilizamos seus dados pessoais dentro desses sistemas e para lhe informar sobre os 

direitos que lhe cabem. 

 

Para quaisquer dúvidas acerca do tratamento de dados pessoais ou em relação a esta 

política, não hesite em nos contatar pelo e-mail privacidade.rojek@rojek.com.br 

 

Esta política de privacidade vincula todos os participantes de quaisquer das atividades 

realizadas, direta ou indiretamente, por meio destes recursos pela ROJEK, bem como a quaisquer 

pessoas que tenham acesso a dados pessoais tratados neste contexto; e se aplica a todas as 

informações coletadas através destes tratamentos. 

 

Por favor, esteja atento ao fato de que nossos sistemas poderão conter links para outros 

sistemas utilizados pela ROJEK, cuja governança não se aplica a esta política. 

2 - QUEM É O CONTROLADOR DE DADOS 

 

Somos a METALGRÁFICA ROJEK LTDA, CNPJ/MF 52.502.978/0001-55, com sede na Av. Pedro 

Celestino Leite Penteado, no. 55,  Bairro Empresarial Paoletti, em Jordanésia, Cajamar / SP, CEP: 07.785-

540, empresa especializada na fabricação de tampas metálicas para vedar potes de produtos 

alimentícios, e oferecer aos consumidores a segurança da melhor qualidade. Exercemos o papel de 

controlador, sempre que tomamos as decisões acerca do tratamento de dados pessoais, no 

âmbito de nossas atribuições, para o atingimento de nossa missão institucional. 

 

 

3 - QUEM É O ENCARREGADO 
 

O nome da Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais é Sr. Rubens Marques 

Pereira, que, em caso de dúvidas ou solicitações terá satisfação em lhe atender através dos 

seguintes canais: 

      Email: privacidade.rojek@rojek.com.br 

Telefone: (11) 4447-7900  -   Ramal (215) 
Endereço: Av. Pedro Celestino Leite Penteado, nº 55, Bairro: Empresarial Paoletti, 
Jordanésia, Cajamar / SP - CEP: 07785-540. 
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4 - QUAIS DADOS COLETAMOS 

Se você é apenas um visitante em nosso site, não coletamos nenhum dado pessoal a seu 

respeito, exceto aqueles minimamente necessários ao uso de cookies conforme descrito abaixo. 

4.1 - Dados que você nos fornece 

 

Nós coletamos informações dos usuários que nos contactam, registramos informações sobre as 

páginas de nosso site que os clientes acessam ou visitam e dados cedidos de forma voluntária, através de 

cadastros via formulários. 

Seus dados pessoais incluem informações como: Nome, Endereço de E-mail, Número de telefone, 

Empresa, Ramo da Empresa, Produto e Texto de Mensagem coletados que poderiam identificá-lo direta 

ou indiretamente. 

Se você é, ou foi empregado da ROJEK, coletamos seus dados curriculares, contratuais, 

de contato, seus documentos pessoais e de seus dependentes, inclusive os menores de dezoito 

anos, quando necessário; e outros dados pessoais estritamente necessários à contratação de sua 

mão-de-obra ou exigidos pelas autoridades públicas e pela legislação trabalhista e previdenciária. 

Pelos mesmos motivos coletamos dados sensíveis a seu respeito, ou de seus dependentes, como 

os dados necessários à emissão do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional ou atestados médicos; 

sua imagem e impressão digital, utilizados apenas para a sua segurança e dos demais 

colaboradores; e dados sobre a sua filiação sindical. 

 

Se você é um visitante em nossas instalações, coletamos o registro de sua entrada e saída 

das dependências do edifício e imagens através das câmeras de segurança instaladas em nossas 

portarias e instalações. Todos esses dados são mantidos dentro de padrões de segurança e com 

acesso restrito aos funcionários envolvidos nestas atividades e não há nenhuma forma de 

compartilhamento dos seus dados pessoais que serão excluídos ao término da sua finalidade que 

é identificar você como um visitante em nossa empresa. 

 

Ao fornecer esses dados você declara a sua veracidade e assume a responsabilidade pela 

sua qualidade e atualização, além dos riscos e eventuais sanções e penas que possam ser 
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aplicáveis, nos termos da lei. Sempre que precisar de auxílio sobre como manter seus dados 

atualizados, nos procure através do e-mail privacidade.rojek@rojek.com.br 

4.2 - Dados que produzimos a seu respeito 

 

Para cumprir com nossas obrigações contratuais e legais e exercer nossos direitos em 

relação aos serviços prestados pelos empregados, produzimos dados pessoais como dados 

funcionais, proventos de salário, histórico de movimentações, fornecimento de benefícios e 

dados relacionados às contribuições fiscais decorrentes da relação de emprego. 

 

5 - QUEM ACESSA OS SEUS DADOS PESSOAIS 

 

O acesso aos seus dados pessoais é controlado conforme a necessidade. Toda a equipe 

operacional da ROJEK tem acesso aos dados registrados nos sistemas de informação ligados ao 

cumprimento de suas atividades, ou está apta a acessá-los. 

  

 Compartilhamos os seus dados com os seguintes parceiros de negócio, cujos serviços 

requerem acesso aos dados e a sua prestação é essencial para a atividade da ROJEK, e que 

também possuem obrigação de garantir a proteção dos seus dados pessoais, são eles: 

 

 5.1 - De comunicação e conteúdo 

 

● C3dweb Agência Digital Ltda EPP, CNPJ no: 10.616.517/0001-63, Avenida Nove 

de Julho, 3575 - Sala 814 - 8o Andar – Anhangabaú, Jundiaí/SP - CEP 13208-056 

 

 

 5.2 - De hospedagem e correio eletrônicos 

 

● LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, CNPJ/M.F nº 02.351.877/0001-52,  Rua 
Itapaiúna nº 2434, Jardim Morumbi, São Paulo / SP  

● C3DWEB AGÊNCIA DIGITAL LTDA EPP, CNPJ no: 10.616.517/0001-63, Avenida 

Nove de Julho, 3575 - Sala 814 - 8o Andar – Anhangabaú, Jundiaí/SP - CEP 13208-

056. 

  

 

 



 

 
Metalgráfica Rojek Ltda: Av Pedro Celestino Leite Penteado nº 55 – Bairro Empresarial Paoletti – 

Município de Cajamar SP – Fone: 11-4447.7900 

 

  

 5.3 - De serviços terceirizados 

 

● MOURA FONSECA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/MF 

13.428.197/0001-06, Av. Domingo Alonso Lopes, 242, sl. 16, Jordanésia, Cajamar-

SP; 

● PMS INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ / MF 59.258.319/0001-64, Praça 

Leonor de Barros Camargo, 87, Indaiatuba / SP, CEP 13.330-190; 

● SENIOR SISTEMAS SA, CNPJ/MF 80.680.093/0008-58, Rua Aldemar de Moraes 

Seckler, 815, Jardim dos Amarais, Indaiatuba-SP, CEP 13.338-260. RONDA PONTO 

WIN (sistema de ponto do mesmo fornecedor); 

● CMA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, CNPJ/MF 11.815.189/0001-97, 

Rua Dr. Almeida, 364, Jundiaí / SP; 

● MELO & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 39.88.4241/0001-86, Rua 

Thales do Santos Freire, 258, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09751-020. 

● CUSTÓDIO E BISSETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 03.872.797/0001-05,     

Av. Angélica nº 2016 - 5º andar – Consolação – CEP 01228-200 - São Paulo-SP. 

 

 

5.4 - De benefícios 

 

● SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 50.739.135/0001- 41, Rua 23 

de maio, 790 1o andar, Vianelo/ Jundiaí CEP 13207-070; 

● NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE SA, CNPJ 44.649.812/0001-38 Av Paulista, 867, 

Bela Vista, São Paulo / SP, CEP 01311-100; 

● ALELO SA, CNPJ 04.740.876/0001-25, Alameda Xingu, 512 3° e 4º, Alphaville 

Centro Industrial e Empresarial - Alphaville- Barueri - SP CEP 06455-030; 

● CARTÃO BEM: http://www.bemcajamar.com.br/ 

● CARTÃO BOM: https://www.cartaobom.com.br 

● CARTÃO RÁPIDO LUXO: https://www.rapidocampinas.com.br/ 

 

5.5 - De serviços financeiros 

 

● BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948.0001-12, Cidade de Deus, s/nº, 

Osasco-SP, CEP 06029-900. 
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6 - TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

 

A ROJEK tem sede na cidade de Cajamar–SP e no exercício de suas atividades, se utiliza 

do serviço de parceiros localizados dentro do território nacional, e cuja atividade está submetida 

às leis brasileiras de privacidade e com os quais realiza o compartilhamento de dados pessoais.  

 

A ROJEK não está sujeita às legislações sobre privacidade de abrangência global como o 

CCPA e sua Seção 1798.140 (6) (1) (A-C) ou o EU-GDPR e seu Artigo 3(1-3), entretanto nos 

comprometemos a receber e responder a solicitações de privacidade provenientes de titulares 

de dados de fora dos limites da territorialidade da lei brasileira ou de sua abrangência, dentro do 

limite do razoável, de acordo com esta Política. 

 

Para fins de armazenamento de informações e dados pessoais a ROJEK poderá utilizar 

operadores homologados cujos servidores estão hospedados em outros países. 

  

Neste caso, deverão ser acessadas as políticas de privacidade e proteção de dados 

pessoais desses operadores, os quais se comprometem a fornecer todas as medidas técnicas de 

segurança adequadas à privacidade e proteção de dados pessoais na transferência internacional. 

 

7 - POR QUE PRECISAMOS DE SEUS DADOS PESSOAIS 

 

Os dados pessoais tratados pela ROJEK, ou terceiros a sua ordem, são tratados por pelo 

menos uma das seguintes finalidades: 

 

● Controle de acesso aos dados pessoais e demais informações publicadas através de 

nossos serviços, para promoção da segurança da informação, proteção da propriedade 

intelectual e atendimento ao Marco Civil da Internet - Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014; 

● Monitoração dos serviços que lhe prestamos a fim de promover a melhoria contínua da 

qualidade e da sua satisfação; 

● Prestação de serviços que visam realizar a missão empresarial da ROJEK que é produzir 

tampas metálicas para vedar potes de produtos alimentícios, e oferecer aos consumidores a 

segurança da melhor qualidade. 
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● Oferta de novos produtos que podem ser do seu interesse, considerando a sua interação 

conosco e o seu consentimento; 

● Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato de 

prestação de serviços, conforme a missão empresarial da ROJEK; 

● Análise de perfil de candidatos em processos de captação de talentos para, através de 

critérios objetivos, selecionar os profissionais mais alinhados com a nossa missão 

institucional; 

● Registro do empregado e demais informações pertinentes e necessárias à relação 

profissional, gestão de pessoas e a observância da legislação; 

● Fornecimento de benefícios aos empregados que a lei, convenções e contratos exigem, 

ou para a promoção de sua qualidade de vida e bem-estar; 

● Prevenção de acidentes do trabalho ou desenvolvimento de doenças profissionais ou 

ocupacionais, ou qualquer outro fato que possa causar dano à saúde do trabalhador; 

● Pagamento de salário devido aos empregados em contraprestação a sua prestação de 

serviços, incluindo verbas acessórias, descontos e retenções tributárias. 

8 - O QUE FAZEMOS COM OS SEUS DADOS APÓS O TÉRMINO DA SUA RELAÇÃO 

CONOSCO 

 

Uma vez atingida a finalidade para o tratamento dos seus dados, eles serão eliminados 

das nossas bases de dados ou serão submetidos ao procedimento de anonimização. No entanto, 

caso a ROJEK ainda tenha alguma justificativa para manutenção dos dados, eles serão retidos 

pelo prazo necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para o exercício de 

direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral, ou ainda, em determinadas 

situações, para o seu legítimo interesse. 

9 - O QUE NÃO FAZEMOS COM OS SEUS DADOS 

 

Não vendemos, não transferimos e tampouco damos acesso aos seus dados a terceiros, 

exceto para o cumprimento do disposto no item 07 desta Política. 

 

Também não aplicamos tratamento em alta escala, por meio do uso de Big Data ou 

Inteligências Artificiais, em sistemas próprios ou de terceiros, a fim de se produzir grande volume 

de dados pessoais derivados de cruzamentos aplicados aos primeiros. Tampouco utilizamos 

processamento de dados pessoais em decisões automatizadas a fim de conceder ou revogar 

acesso a direitos, prerrogativas e privilégios que você possa ter. 
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10 - SOBRE O USO DE COOKIES 

 

Cookies são pequenos arquivos que ficam gravados no computador do visitante, visando 

reconhecê-lo na próxima navegação. A Metalgráfica Rojek Ltda, utiliza estes Cookies para traçar 

o perfil de quem visita o site, cujas informações são enviadas aos nossos servidores. Quando você 

acessa o nosso site autorizado, estes cookies e outras tecnologias semelhantes podem tornar sua 

experiência melhor, mais rápida e mais segura, para fins publicitários e para que possamos 

melhorar continuamente nossos produtos e serviços. 

Seu consentimento 

Quando você continua a usar e navegar em nossos sites, serviços, aplicativos, ferramentas 

ou sistemas de mensagens, concorda com o nosso uso de cookies e tecnologias semelhante, 

conforme descrito aqui e em nossa Política de Privacidade. Se você não quiser aceitar essas 

tecnologias, poderá livremente alterar estas permissões na configuração de seu navegador. 

Alguns links úteis para ajudar você a configurar em seu navegador: 

● Definições de cookie no Internet Explorer 

● Definições de cookie no Firefox 

● Definições de cookie no Chrome 

● Definições de cookie no Safari 

10.1 Política Anti-Spam 

A Rojek tem uma Política Anti-Spam e segue as regras e boas práticas de marketing, não 

enviando Spam. A Rojek obedece a todos os critérios do Código de Autorregulamentação para a 

Prática de E-mail Marketing (CAPEM). 

11 - SOBRE OS DADOS DE MENORES 

 

Não reconhecemos a coleta de dados pessoais de pessoas com menos de dezoito anos, 

ressalvados os casos descritos no item 4.1 desta política. Se você for menor de dezoito anos, não 

forneça quaisquer dados pessoais aos nossos sistemas. Se você tem conhecimento de que uma 

criança ou adolescente nos forneceu seus dados pessoais, por favor, entre em contato com a 

nossa Encarregada no e-mail privacidade.rojek@rojek.com.br e nós eliminaremos tais dados de 

nossos sistemas. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
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12 - COMO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES SEGURAS 

 

Nosso objetivo é proteger suas informações pessoais por meio de um sistema de medidas 

organizacionais e técnicas de segurança. Implementamos medidas de segurança técnicas e 

organizacionais apropriadas, projetadas para proteger a segurança de qualquer informação 

pessoal que processamos. No entanto, apesar de nossas salvaguardas e esforços para proteger 

suas informações, nenhuma transmissão eletrônica pela Internet ou tecnologia de 

armazenamento de informações pode ser garantida como 100% segura. 

 

Portanto, não podemos garantir que hackers, ciber-criminosos ou outros terceiros não 

autorizados não sejam capazes de interceptar as comunicações e coletar, acessar, roubar ou 

modificar indevidamente suas informações. Embora façamos o possível para proteger suas 

informações pessoais, a transmissão de informações pessoais para o nosso ambiente é de sua 

responsabilidade. Por este motivo, você só deve acessar os nossos sítios eletrônicos a partir de 

um ambiente seguro.  

12.1 Uso de SSL (https) 

Para proteger a confidencialidade e segurança do tráfego dos dados em nosso site, usamos 

“Secure Sockets Layer” (“SSL”) neste site para evitar a interceptação por terceiros.  

13 - QUAIS SÃO SEUS DIREITOS 

 

Seus dados lhe pertencem e, uma vez que os compartilha conosco, é de nosso maior 

interesse que sejam legítimos, atualizados e íntegros. Por este motivo esclarecemos que, 

enquanto atuando como controladores de dados pessoais, a qualquer momento, estamos a 

disposição para lhe atender acerca dos seus direitos em relação aos seus dados pessoais, são 

eles: 

 

● Acesso aos dados, inclusive sua forma, finalidade e duração do tratamento; 

● Correção dos dados, a depender de sua natureza; e que podem ou não exigir 

comprovação; 

● Eliminação, bloqueio ou anonimização dos dados, ressalvados os casos em que a 

lei autoriza ou exige sua guarda; 
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● Portabilidade de dados normalizados, que possam e para que possam ser 

utilizados em ferramentas de terceiros em seu benefício, dentro do limite do 

razoável, em formato eletrônico; 

● Revogação do consentimento, quando esta for a hipótese legal na qual se 

fundamenta o tratamento, além de ser devidamente informado sobre as 

consequências do seu não fornecimento; 

● Oposição a outra hipótese legal, que não o consentimento, na qual se fundamenta 

o tratamento; 

● Revisão das decisões automatizadas, que tenham sido aplicadas, em seu 

detrimento, bem como a transparência em relação aos critérios adotados por tais 

decisões, ressalvados os segredos comerciais e industriais. 

 

 O exercício destes direitos pode ser realizado através de solicitações, que devem ser 

encaminhadas ao Encarregado de Dados Pessoais e serão atendidas em até quinze dias. 

14 - SOBRE AS ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA 

 

Em busca de constante aperfeiçoamento na proteção que buscamos oferecer aos seus 

dados pessoais, poderemos modificar os termos desta política a qualquer tempo e sem prévio 

aviso, sempre no sentido de promover mais segurança e transparência. Atente-se às datas de 

atualização e revisão divulgadas no início desta política. 

 

15 - SOBRE QUESTÕES CONTROVERSAS 

 

Se as solicitações sobre seus direitos não forem satisfatoriamente atendidas, ou em caso 

de divergências de interpretação acerca dos dispositivos desta política, nos comprometemos a 

buscar primeiramente a solução de conflitos, prevista no parágrafo 7º. do artigo 52 da LGPD, 

através do Encarregado Rojek por meio do email: privacidade.rojek@rojek.com.br. 

 

Este documento é protegido pelas leis de propriedade intelectual e industrial e não pode 

ser divulgado, exibido, transmitido, modificado ou reproduzido total ou parcialmente sem 

autorização por escrito da ROJEK. 
 

Última atualização: 07/07/2022 

Versão 1 

Revisada em:  07/07/2022. 


