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Declaração de Privacidade e Proteção de Dados 

Compromisso da Enauta 

Nós, da Enauta1, desenvolvemos nossas atividades comprometidos a preservar a 
privacidade e a proteção dos dados pessoais de colaboradores, clientes, investidores, 
parceiros e de quaisquer pessoas que mantenham relação comercial com a Enauta, 
notadamente observando os termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 

13.709/2018 ou LGPD). 

Para honrar nosso comprometimento, adotamos políticas e procedimentos de boas 
práticas e governança que estabelecem regras e procedimentos que devem ser 
adotados pela Enauta para proteger dados pessoais que tenhamos acesso. 

Dentre as medidas que adotamos, citamos: 

 Termos de Tratamentos de Dados Pessoais da Enauta: implementação de 
documento que estabelece diretrizes que devem ser seguidas dentro da 
empresa em relação a tratamentos de dados pessoais realizados pela Enauta, 
o que inclui, mas não se limita a, gestão de ciclo de vida do dado pessoal, 
gestão de incidentes de segurança da informação, orientações sobre 
atendimento de solicitações de titulares a respeito de dados pessoais. 

 Política de Segurança da Informação, que, em conjunto com o Procedimento 
Interno de Proteção de Dados, prevê regras e descreve como nossos 
colaboradores e nossos fornecedores devem tratar dados pessoais e quais as 
medidas de segurança devem ser adotadas. 

 Ações educativas e treinamentos: realizamos ações de comunicação e 
conscientização internas para reforçar aos colaboradores a importância de 
observância às políticas e procedimentos implementados pela Enauta para 
proteger dados pessoais de titulares.  

 Ongoing compliance: nosso Programa de Governança em Proteção de Dados 
é monitorado e revisado periodicamente para assegurar que nossas práticas 
reflitam as melhores práticas de mercado e orientações legais e regulatórias 
sobre proteção de dados. 

Ressaltamos que as medidas adotadas são fruto da união de todos os departamentos 
da Enauta, incluindo do departamento jurídico e de tecnologia da informação, e por 
nosso Encarregado por tratamentos de dados pessoais. 

Nosso Encarregado está à disposição para esclarecimentos e para atender a qualquer 
solicitação de direitos que titulares tenham em relação a tratamentos realizados pela 
Enauta e, também, para atender a solicitações feitas pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados.  

 
1 ENAUTA ENERGIA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Av. 
Almirante Barroso, n.º 52, salas 1101 e 1301 (parte), Centro, CEP 20.031-918, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 11.253.257/0001-71, e filial estabelecida na Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 
1034, sala 353-A, Pituba Parque Center, Itaigara, Cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.253.257/0002-52 
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Em relação aos direitos dos titulares, lembramos que o titular de dado pessoal pode 
requisitar acesso aos seus dados pessoais, atualização de dados, exclusão de dados, 
portabilidade de dados, oposição de tratamentos em caso de suspeita de tratamento 
em desconformidade com o previsto na legislação aplicável e a Enauta atenderá às 
solicitações observando os termos da LGPD. 

Você tem alguma dúvida, sugestão ou gostaria de mais informações? Nosso 
Encarregado pode ser contactado por meio do seguinte canal: 
DPO@ENAUTA.COM.BR 

 

 


