
DECLARAÇÃO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

O Consultor Hinode declara e afirma estar ciente das disposições abaixo: 

 

I – A Hinode realizará o tratamento dos dados pessoais fornecidos pelo Consultor, 

sempre em estrita observância aos princípios, bases legais e demais disposições previstas na Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais “LGPD” (Lei Federal 13.709/2018), para as finalidades 

abaixo determinadas: 

● Cumprimento de obrigações contratuais; 
● Cumprimento de obrigações legais; 
● Interesse legítimo da Hinode;  

 

II – O Consultor, para execução do contrato celebrado, poderá ter acesso a dados 

pessoais de outros consultores e colaboradores, assim como à outras informações confidenciais, 

de forma que tais informações não deverão ser utilizadas para fins diversos daqueles para os 

quais foram autorizados, comprometendo-se com a proteção e confidencialidade dos 

respectivos dados. 

III – A Hinode necessita manter sempre atualizados os registros de seus Consultores e por 

este motivo você deverá comunicar à Hinode sempre que houver alguma alteração em suas 

informações pessoais, cuja poderá ocorrer diretamente pelo seu acesso ao VO ou pela Central 

de atendimento. 

V – O Consultor declara que cumprirá com as obrigações da Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral 

de Proteção de Dados” “LGPD”), comprometendo-se com o tratamento de dados pessoais de 

seus clientes, inclusive pela coleta do consentimento quando necessário, respondendo pelos 

danos que der causa nos termos das cláusulas 25 e 29 do Contrato de Credenciamento e 

cabendo-lhe: 

a. Tratar as informações obtidas, unicamente para execução da finalidade 

programada e informada; 

b. Guardar as informações sob sua custódia de forma segura; 

c. Informar a Hinode em caso de qualquer incidente ou violações das 

informações transmitidas pelos nossos canais; 

d. Informar a Hinode imediatamente sobre qualquer solicitação de 

consumidor, titular dos dados pessoais, referente os seus direitos; 

e. Excluir os dados do consumidor quando solicitado pela Hinode; 

 

 

 

IV - O Consultor afirma neste ato ter ciência da Política de Privacidade do GRUPO HINODE,

comprometendo a manter-se informado sobre suas atualizações

https://example.com



