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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Esta é a Política de Privacidade (“Política”) da MSGÁS. Os dados pessoais coletados serão tratados 

de acordo com a presente política. 

1. DEFINIÇÕES 

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 ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

Tratamento: toda operação 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. 

2. ATIVIDADES DE TRATAMENTO 

Os dados pessoais de clientes, fornecedores, empregados, (e seus dependentes, inclusive menores 

de idade), e demais pessoas que entrem em contato com a MSGÁS utilizem seu site ou aplicativos 

poderão ser coletados e processados com o consentimento do titular dos dados ou de maneira 

automática. 

Os dados pessoais dos clientes, fornecedores da MSGÁS e/ou de seus sócios e seus respectivos 

dependentes (inclusive menores de idade) poderão ser coletados e tratados com o seu 

consentimento e/ou com o objetivo de cumprimento de obrigações legais, para o exercício regular de 

direitos, para atendimento de interesses comerciais legítimos da MSGÁS e para a proteção do 

crédito. Normalmente, as respectivas informações são utilizadas para a formalização de contratos e 

para a identificação dos representantes legais dos contratantes.  

Os dados pessoais dos empregados e dependentes (inclusive menores de idade) da MSGÁS 

poderão ser coletados e tratados mediante o consentimento dos empregados, ou para o cumprimento 

de obrigações legais, exercício regular de direitos, tutela da saúde ou atendimento de interesses 

legítimos da MSGÁS. 

Os dados pessoais sensíveis dos empregados e dependentes (inclusive menores de idade) da 

MSGÁS poderão ser coletados e tratados quando houver consentimento específico e de forma 

destacada, para finalidades específicas, para o cumprimento de obrigação legal, para o exercício 

regular de direitos ou para a tutela da saúde. 

A MSGÁS também poderá tratar dados pessoais cujo acesso é público, desde que haja 

fundamentação idônea e adequação quanto à finalidade, à boa-fé e ao interesse público que 

justificaram a disponibilização dos dados. 

A MSGÁS poderá captar e tratar dados pessoais (sensíveis ou não) fornecidos através de serviços 

previstos na “Carta de Serviços da Companhia” (criada pela Lei Federal 13.460/2017, Lei Estadual 

14.904/2017 e Resolução CGE/MS Nº 006, de 05/06/2018), documento disponível no link 

https://www.msgas.com.br/docs/Carta_de_Servico_MSGAS.pdf ou de forma detalhada no link 

https://www.cartasdeservicos.ms.gov.br/category/seinfra/msgas/. Informações adicionais sobre os 

dados tratados em cada serviço poderão ser disponibilizadas através dos canais apresentados no 

item 5 desta política. 

https://www.msgas.com.br/docs/Carta_de_Servico_MSGAS.pdf
https://www.cartasdeservicos.ms.gov.br/category/seinfra/msgas/
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3. COLETA E COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

A MSGÁS não compartilha dados coletados de pessoas que acessam o seu Website. 

Os dados fornecidos à MSGÁS têm por objetivo a possibilidade de realização de contato com o 

interessado, sendo por ele preenchidos (nome, e-mail, telefone).  

4. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

O titular de dados pessoais coletados (ou seus dependentes, inclusive menores de idade) e tratados 

pela MSGÁS tem os seguintes direitos, de acordo com a legislação em vigor: 

a) confirmação da existência de Processamento dos Dados Pessoais;  

b) o acesso aos Dados Pessoais;  

c) a correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;  

d) a anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral de 

Proteção de Dados;  

e) a portabilidade dos Dados Pessoais para outros prestadores de serviços ou 

fornecedores de produtos, mediante solicitação expressa, e com observância dos 

segredos comerciais e industriais, nos termos da regulamentação da ANPD;  

f) a eliminação dos Dados Pessoais processados com o consentimento dos Titulares 

dos Dados, exceto se para (a) cumprimento de obrigações legais ou regulatórias por 

parte da Empresa, (b) transferência para terceiros, mediante cumprimento do 

requisito de processamento de dados estabelecido na LGPD, (c) uso exclusivo do 

controlador, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizados os dados e (d) 

estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais. informações a respeito das entidades públicas e privadas com as 

quais a Empresa compartilhou os Dados Pessoais;  

g) informações sobre a possibilidade do não consentimento e sobre as consequências 

da recusa; e  

h) Revogação do consentimento. 

O exercício dos direitos acima elencados pode ser realizado entrando em contato com o DPO da 

MSGÁS, conforme contato abaixo. 

5. CONTATO 

Solicitações e reclamações sobre a política de privacidade e tratamento de dados pessoais deverão 

ser enviadas para: 

- Canal do Fale Conosco/Proteção de Dados disponível no site da MSGÁS; ou 

- Para os e-mails: Fernanda.mello@msgas.com.br e/ou paulo@msgas.com.br. 

 

As informações fornecidas serão coletadas e tratadas para atender sua solicitação. 

6. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A MSGÁS reserva o direito de alterar esta Política a qualquer momento. Esta Política foi atualizada 

pela última vez em 10 de janeiro de 2022. 
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