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PROPÓSITO
A Política de Privacidade foi elaborada visando demonstrar o compromisso da Bram Offshore com a segurança e privacidade das
informações fornecidas pelos usuários deste sítio eletrônico, onde busca oferecer alto nível de segurança, realizando a coleta e
armazenamento de tais informações de maneira correta e adequada.

Há informações disponíveis no sítio eletrônico da Bram Offshore que não necessitam de cadastro ou acesso para a sua interação, que
podem ser visualizadas pelo público geral.
Os usuários também têm importante participação na proteção de sua privacidade, devendo se submeter aos Termos e Condições de Uso
do Website da Companhia deste sítio eletrônico.
A Bram Offshore não recebe e armazena automaticamente, através de cookies, informações em seus servidores sobre as atividades
advindas do navegador, incluindo o endereço IP e a página acessada.
Recomenda-se expressamente que não sejam divulgadas senhas pessoais a nenhum terceiro, seja por telefone, e-mail, qualquer outro meio
de comunicação ou verbal. A Bram Offshore não se responsabiliza pelos danos causados pelo descumprimento de tais recomendações
expressas.
Toda informação fornecida pelos usuários é realizada de maneira direta e conscientemente, sendo mantida em sigilo e sem que estes dados
jamais sejam expostos a terceiros.
Para sua segurança, é importante ressaltar que em nenhum momento a Bram Offshore solicita informações confidenciais, tais como número
de cartão de crédito, senha bancária e nem envia comunicação solicitando esse tipo de dado pelo seu sítio eletrônico ou e-mail.
Os dados dos usuários são protegidos e armazenados pela Bram Offshore com rígidos padrões técnicos de segurança, visando a assegurar
o sigilo e a integridade dessas informações, observando-se sempre os mais elevados princípios éticos e legais. A Bram Offshore adota
medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais dos usuários de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
Por conta dos princípios da Bram Offshore, o tratamento dos dados pessoais observa, além da boa-fé, os princípios da finalidade, da
adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da prevenção e da não
discriminação.
Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a Bram Offshore realiza o tratamento dos dados pessoais dos usuários
com finalidades específicas, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e regulatórias, para o exercício regular de direitos e
para a boa execução dos contratos firmados com seus clientes e fornecedores para atender aos interesses legítimos de ambas as Partes.
Para qualquer outra finalidade, que a lei não dispensa a exigência do consentimento do titular do dado, o tratamento estará condicionado à
manifestação livre do titular do dado, concordando com o tratamento de seus dados pessoais para aquela determinada finalidade.
O acesso às informações coletadas é restrito aos funcionários e pessoas autorizadas para este fim. Empregados e/ou pessoas autorizadas
que se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo nossa Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em
nosso Código de Conduta e Ética disciplinar, sem exclusão das demais medidas legais cabíveis.
Os dados coletados pela Bram Offshore só serão transferidos a terceiros ou usados para finalidades diferentes das estabelecidas quando da
sua coleta, por força de determinação legal ou judicial.
Os titulares dos dados pessoais, tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pela Bram Offshore, a qualquer momento e
mediante requisição, nos termos da Lei, dentre outros:

(i) a confirmação da existência de tratamento dos dados pessoais;
(ii) ter acesso aos dados;
(iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
(iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei;
(v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial e demais direitos
previstos no artigo 18 da Lei 13.709/2018.
A Bram Offshore se reserva o direito de modificar, alterar, acrescentar ou remover partes desta Política de Privacidade sem a necessidade
de prévio aviso. Desta maneira, é recomendado que esta política seja revisitada periodicamente pelo usuário.
*Cookies: Um cookie é um pequeno texto enviado ao seu navegador por um site que você visita. Ele ajuda o website a se lembrar de
informações sobre a visita, como seu idioma preferido e outras configurações. Isso pode tornar sua próxima visita mais fácil e o site mais útil
para você. Os cookies desempenham um papel importante. Sem eles, usar a Web seria uma experiência muito mais frustrante.
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