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AVISO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

“Pesquisa de Diversidade e Inclusão 2022 – GlobeScan” 
 

A Suzano se preocupa e está comprometida em assegurar a privacidade e a proteção dos dados pessoais de todos(as) 
aqueles(as) que possuam qualquer tipo de relacionamento conosco, ainda que indiretamente, tendo assim o compromisso 
de realizar atividades de tratamento das informações pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de 
proteção de dados aplicáveis. 
 
Em razão disso, este Aviso de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (Aviso P&PD) para colaboradores(as) formaliza o 
nosso compromisso com a transparência para que você possa entender de forma simples, clara e objetiva quais informações 
pessoais são envolvidas nas atividades de tratamentos e se tais informações são compartilhadas com terceiros(as). 
 

1. O que são dados pessoais? 

No contexto deste Aviso P&PD, dados pessoais ou informações pessoais significam toda e qualquer informação relacionada 
à pessoa natural (física) identificada ou identificável, incluindo dados pessoais sensíveis (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). 

2. Quais dados pessoais serão tratados? 

As informações pessoais coletadas limitam-se às informações necessárias para cumprir as atividades e finalidades descritas 
no item 03 abaixo. 
 

• Tempo de casa ou trabalhado; 

• Cargo | Posição; 

• Unidade ou País; 

• Diretoria; 

• Faixa Etária; 

• Raça/Etnia; 

• Sexo Biológico; 

• Identidade de Gênero; 

• Orientação Sexual; 

• Deficiência, se houver; 

• Opinião sobre o ambiente e experiência de trabalho. 
 

Todas as informações coletadas ou fornecidas por vocês, colaboradores(as), são tratadas de maneira anônima, uma vez que 
esta “Pesquisa de Diversidade e Inclusão 2022” não têm como objetivo a identificação e/ou individualização da pessoa 
física. 
 

3. Qual é a finalidade do tratamento dos dados pessoais solicitados nesta “Pesquisa de Diversidade e Inclusão 
2022”? 

A Suzano realiza o tratamento das informações pessoais necessárias dispostas nesta pesquisa com o objetivo único e 
exclusivo de implementação e manutenção da política de diversidade e inclusão, bem como dos compromissos públicos 
assumidos em relação a esta temática, envolvendo assim, algumas atividades de tratamento, conforme abaixo: 
 

• Mensuração demográfica da empresa; 

• Benchmarking com empresas do mercado; 

• Desenvolvimento de ações ou iniciativas corporativas; 

• Organização de eventos e/ou treinamentos locais; 

• Dentre outros. 
 
A Suzano vem reforçar que todas as informações pessoais tratadas nesta “Pesquisa de Diversidade e Inclusão 2022” não 
objetivam a individualização e/ou identificação das pessoas físicas, ora colaboradores(as). Ou seja, a Suzano não terá acesso 
aos resultados da pesquisa de maneira individualizada, restando assim a impossibilidade de identificar a pessoa física 
dos(as) colaboradores(as). 
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As informações a serem disponibilizadas aos cuidados da Suzano serão no formato agregado, ou seja, por categoria, 
quantidade e percentual. 

Visando a implementação e manutenção da política de diversidade e inclusão, na hipótese de tratamento dos dados 
pessoais dos(as) colaboradores(as) para finalidades diversas às mencionadas acima ele se dará sempre mediante a sua 
adesão livre. Nesse caso, a concordância livre com o tratamento será tomada em um termo ou documento próprio para 
finalidade específica. 
 

4. Os dados pessoais poderão ser compartilhados com terceiros(as) após a sua coleta? 

Não é feito nenhum compartilhamento sobre as informações pessoais de maneira individualizada que possa identificar a 
pessoa física dos(as) colaboradores(as). Porém a Suzano poderá eventualmente disponibilizar ou compartilhar apenas 
informações no formato agregado (por categoria, quantidade e percentual) com outras empresas do Grupo Suzano ou 
áreas internas, bem como com entidades e instituições privadas e/ou públicas relacionadas a esta temática.  
 
Este compartilhamento ou disponibilização ocorrerá somente quando necessário e esse acesso será limitado às informações 
necessárias para a finalidade para a qual o acesso foi concedido. 
 
Apenas a empresa parceira e autorizada GlobeScan terá acesso às informações dispostas nesta “Pesquisa de Diversidade e 
Inclusão 2022” para fins específicos e exclusivos de execução do contrato de serviço com a Suzano.  

5. Por quanto tempo meus dados pessoais serão armazenados? 

As informações pessoais serão retidas apenas pelo tempo necessário para o cumprimento das finalidades de tratamento 
estabelecidas anteriormente, de acordo com a legislação e regulação aplicáveis, bem como em razão das diretrizes internas 
da Suzano e/ou compromissos assumidos quanto à temática “Diversidade & Inclusão”. 
 

6. Quais são meus direitos como Titular dos Dados Pessoais? 

A Suzano deverá garantir a possibilidade de cumprimento dos seguintes direitos aos(às) seus(suas) colaboradores(as), ora 
Titulares de Dados Pessoais – Pessoas Físicas: 
 

• Confirmar a existência do tratamento dos dados pessoais; 

• Saber quais são e ter acesso aos dados pessoais que estão sendo tratados; 

• Corrigir dados pessoais incompletos ou desatualizados; 

• Entender as razões do tratamento; 

• Ser informado(a) sobre a origem dos dados pessoais; 

• Ser informado(a) sobre os responsáveis pelo tratamento; 

• Em alguns casos, se opor a determinados tipos de tratamento; 

• Em alguns casos, solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais que possam estar sendo 
tratados de forma excessiva, desnecessária ou descumprindo a legislação de proteção de dados pessoais. 

 
7. Ainda estou com dúvidas, com quem posso entrar em contato? 

Caso você queira esclarecer alguma dúvida adicional quanto ao tratamento de informações pessoais, entre em contato com 
o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO – Data Protection Officer) ou com o Time Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais da Suzano por meio do endereço de e-mail lgpd@suzano.com.br. 
 
A Suzano se reserva o direito de fazer alterações ou atualizações neste aviso de privacidade, a qualquer critério e a qualquer 
momento. 
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