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Nós do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ – CRCPR reconhecemos que a
privacidade do indivíduo é um direito humano fundamental e por isso, apresentamos nossa Política
de Privacidade ao nosso usuário, para que tenha conhecimento das regras relacionadas à forma
como coletamos, registramos, armazenamos, utilizamos, compartilhamos e excluímos seus dados
pessoais, de acordo com as leis vigentes no Brasil, e com as melhores práticas de Governança de
Dados.
Somos uma autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 9295/46, responsável pelo registro dos
profissionais e das organizações contábeis no Paraná, tendo atribuições de fiscalizar, disciplinar
e orientar a atuação profissional. Possuímos um amplo programa de educação continuada para os
profissionais da contabilidade, por meio de palestras e eventos, visando garantir à sociedade que
os trabalhos desenvolvidos por estes profissionais sejam realizados com ética, boa técnica e nos
termos da legislação vigente.
Para tanto, comprometemo-nos com a segurança das informações do usuário do nosso portal, e
adotamos medidas de proteção adequadas em nossas operações, com procedimentos consistentes,
efetivos e rigorosos.
1 - OBJETIVOS DESTA POLÍTICA:
Informar ao usuário a respeito das condições sob as quais tratamos e protegemos os seus dados
pessoais, descrevendo seus direitos e como acessá-los.
2 - DEFINIÇÕES
Dados pessoais – São as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável.
Desse modo, são considerados como dados pessois: nome, RG, etc., ou qualquer dado que, após
análise, possibilita identificação do titular. Por exemplo: mulher de 30 anos que mora no 6º andar do
Edifício XX. Se só houver uma mulher dessa idade nesse andar, ela é identificável.
Dados sensíveis – Aquele que trata sobre origem racial/étnica, convicção ou filiação a organização
religiosa, opinião ou filiação a partido político, filiação a sindicato, filiação a organização filosófica,
dado referente à saúde ou à vida sexual e dado genético ou biométrico.
Princípios – Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência,
segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
Anonimização – Técnica para que o dado fique anonimizado, ou seja, não possa ser identificada
a pessoa, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu
tratamento.
Pseudoanonimização – Tratamento pelo meio do qual o dado perde a possibilidade de associação
direta ou indireta (a pessoa não será mais identificável) senão pelo uso de informação adicional
mantida separadamente. Não é aceita pela LGPD pois pode ser facilmente corrompida.
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Tratamento – Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Agentes de tratamento – Controlador e operador.
Controlador – Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais.
Operador – Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de
dados pessoais em nome do controlador.
Encarregado/DPO – Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados - ANPD.
ANPD – A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais é o órgão responsável por zelar pela
proteção de dados pessoais e por implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados - LGPD. Podemos dizer que será como um PROCON no que se refere a dados, podendo
exigir atitudes das empresas e aplicar multas caso não sejam atendidas.
3 - DIREITOS DO USUÁRIO:
Você é o titular dos seus dados pessoais e, portanto, tem o direito de estar empoderado do controle
sobre o que ocorre com eles.
Poderemos permanecer com o histórico de registro dos seus dados durante o período necessário
e conforme as finalidades para as quais foram coletados. Esses dados serão mantidos durante o
relacionamento com o Titular e/ou pelo tempo obrigatório para cumprimentos com as obrigações
legais, contratuais ou regulatórias.
Se o usuário desejar acessar, corrigir ou atualizar seus dados pessoais, poderá fazê-lo a qualquer
tempo, entrando em contato conosco através do email mencionado ao final desta Política.
O usuário poderá cancelar os comunicados de marketing que enviamos, a qualquer tempo, clicando
em “não receber mais”, ou expressão equivalente, escrita no rodapé do e-mail enviado.
O usuário poderá realizar o gerenciamento de permissões quanto à utilização de seus dados, podendo
conceder novas permissões ou retirar seu consentimento para as permissões atuais, entrando em
contato conosco por meio do e-mail: dpo@crcpr.org.br
Contudo, a revogação do consentimento não afetará a legitimidade do tratamento realizado
anteriormente, tampouco, prejudicará o tratamento executado com fundamento em outras bases
legais.
Da mesma forma, o USUÁRIO poderá exercer os demais direitos previstos na legislação - Lei n.º
13.709/2018.
4 - FINALIDADE DE USO DOS DADOS:
Podemos utilizar seus dados que foram coletados e os registros das suas atividades em nossas
interfaces digitais atuais ou que venham a ser desenvolvidos no futuro para fins legais; para
melhorar a sua experiência conosco; para contatar o usuário; aperfeiçoar seu uso e sua experiência
em nosso ambiente digital; entre outras situações, para as seguintes finalidades:
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Relação dos principais serviços disponibilizados pelo CRCPR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadastro de registro profissional;
Emissão da carteira de identidade profissional;
Emissão de certidões;
Negociação de anuidades, multas e emolumentos;
Atividades de desenvolvimento profissional;
Prestação de contas do programa de educação profissional continuada;
Processos de fiscalização;
Processos de execução;
Consultas a profissionais e organizações contábeis;
Manifestações encaminhadas via e-mail e Ouvidoria;
Pedidos de acesso à informação;
Banco de oportunidades de emprego.

Relação dos principais serviços disponibilizados pelo CFC:
•
•
•
•
•
•

Cadastro nacional dos auditores independentes;
Cadastro nacional dos auditores independentes – pessoa jurídica;
Cadastro nacional de peritos contábeis;
Emissão de certidão de aprovação no exame de suficiência;
Relação de aprovados nas edições do exame de suficiência;
Emissão de decore.

5 - DIRETRIZES GERAIS
Como condição para prestar os serviços relacionados no item anterior, ao entrar no site, o usuário
declara que sob seu livre e expresso consentimento, está plenamente ciente e de acordo com os
termos da presente Política de Privacidade.
5.1 - Coleta de Dados e Registro de Atividades
Os dados coletados, por meio da sua interação, incluem,
a) Dados cadastrais que você disponibilizou para obtenção do registro profissional: nome, CPF,
RG, gênero, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, filiação, estado civil, endereço,
telefone, endereço eletrônico, título de eleitor e dados da formação acadêmica.
b) A biometria utilizada para a emissão da carteira de identidade profissional.
c) Dados cadastrais que você disponibilizou para participação em palestras, cursos e eventos:
nome, registro profissional e/ou CPF, endereço eletrônico.
O CRCPR busca garantir a qualidade dos dados pessoais que utiliza. Por isso, é imprescindível que
você, usuário, preste as informações corretas e atualizadas, prezando pela veracidade.
Nossa interface digital poderá registrar todas as atividades efetuadas por você, nosso usuário, por
meio de logs. Utilizamos a ferramenta Google Analytics, que coleta as informações do usuário como
o endereço de IP, navegador utilizado, configurações de idioma, páginas acessadas, por meio de
cookies. As informações são coletadas de forma anônima e para efeitos analíticos.
Todas as tecnologias referidas e utilizadas no nosso ambiente digital de relacionamento respeitarão
a legislação vigente e os termos desta Política.
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Ao navegar na nossa interface, o usuário poderá ser conduzido via link, conteúdos ou serviços,
a outros portais ou plataformas que poderão coletar suas informações e ter sua própria Política
de Privacidade. Portanto, caberá ao usuário manter-se atualizado dessas políticas, cabendo a ele
aceitá-las ou recusá-las. Não somos responsáveis pela Política de Privacidade nem pelo conteúdo
ou serviços de quaisquer websites ligados ao portal, inclusive por meio de links.
5.2 - Publicidade
O CRCPR licencia tecnologia para veicular anúncios em outros sites e no seu conteúdo, conforme é
disponibilizado na internet. O CRCPR poderá utilizar anunciantes de rede de terceiros para veicular
anúncios e fornecedores de análise de terceiros, com o objetivo de avaliar e fornecer informações
sobre o uso dos sites e a visualização do nosso conteúdo. Não compartilhamos dados pessoais
com terceiros, mas os fornecedores de anúncios na rede, os anunciantes, os patrocinadores e/ou
prestadores de serviços de análise podem definir e acessar seus próprios cookies, pixel tags e
tecnologias semelhantes em seu dispositivo e podem, de alguma forma, coletar ou acessar seus
dados.
5.3 - Armazenamento dos Dados e Registros
Os dados e os registros de atividades coletados estarão armazenados em ambiente seguro
e controlado, pelo prazo exigido para cumprirmos com as obrigações legais, contratuais ou
regulatórias, nos termos do Marco Civil da Internet.
O usuário está ciente de que os dados coletados (sejam pessoais ou não) poderão ser armazenados
em servidores localizados no Brasil, bem como em ambiente de uso de recursos ou servidores na
nuvem (cloud computing), o que enseja, neste último caso, a transferência ou processamento de
dados fora do Brasil, em países terceiros.
5.4 - Base Legal para Processamento de Dados
Nossa base legal para coleta e processamento de dados pessoais está amparada na legislação
vigente no país – Lei 13.709/2018 (LGPD) e ocorre nas seguintes hipóteses:
a) Com seu consentimento para fazê-lo (art. 7º, inciso I);
b) Para cumprimento de alguma obrigação legal ou regulatória (art. 7º, inciso II);
c) Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados (art. 7º, inciso
V);
d) Quando o processamento estiver de acordo com nossos interesses legítimos e não
menosprezarem seus interesses relacionados à proteção de dados ou liberdades e garantias
fundamentais (art. 7º, inciso IX).
6 - COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Seus dados coletados e as atividades registradas poderão ser compartilhados com:
a) parceiros e fornecedores, na medida necessária e com o objetivo de garantir, por exemplo, a
prestação dos serviços disponibilizados a você, para cumprir obrigações regulatórias e outras
previstas na legislação aplicável, ou ainda, para cumprir com qualquer uma das finalidades
previstas nesta Política;
b) autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver
requerimento, requisição ou ordem judicial;
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c) Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Os dados de nossos usuários são acessados internamente apenas por profissionais devidamente
autorizados, respeitando o princípio da proporcionalidade, necessidade e adequação aos objetivos
para os quais foram coletados, além do compromisso de confidencialidade e preservação de
privacidade nos termos desta Política de Privacidade.
7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Podemos alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a finalidade
ou necessidade, para a adequação e conformidade com disposição legal ou regulatória, cabendo ao
usuário verificá-la periodicamente. Avisaremos você, quando ocorrerem atualizações significativas
que demandem nova coleta de consentimento, utilizando os meios de contato fornecidos. Por isso,
é importante que mantenha seu cadastro sempre atualizado.
Em caso de dúvidas sobre as condições estabelecidas nesta Política de Privacidade, favor entrar em
contato através do email citado ao final deste documento.
Se alguma disposição desta Política de Privacidade for considerada ilegal ou ilegítima, por
autoridade da localidade em que você reside ou da sua conexão à internet, as demais condições
permanecerão válidas.
Você reconhece que todas as comunicações realizadas por e-mail, aplicativos de comunicação
instantânea ou qualquer outra forma digital ou virtual são válidas como provas documentais, sendo
eficazes e suficientes para a divulgação de qualquer assunto que se refira a este relacionamento,
ressalvadas as disposições diversas previstas nesta Política de Privacidade.
A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação brasileira, no
idioma português, sendo eleito o Foro da Justiça Federal de Curitiba/PR, nas relações mantidas
com os usuários, para dirimir controvérsias, salvo competência territorial, pessoal ou funcional,
conforme legislações específicas.
8 - COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Em caso de solicitações, dúvidas ou comentários para questões relacionadas a esta Política de
Privacidade, entre em contato conosco utilizando o e-mail: dpo@crcpr.org.br

Data da última atualização: 29 de outubro de 2021.
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