
POLÍTICADEPRIVACIDADEEUSODEDADOS 
YELLOWCAMSEGURANÇACOLABORATIVAS.A 

A Yellowcam Segurança Colaborativa S.A, tem como objetivo esclarecer e oferecer
transparênciaacercadascondiçõesenormasaplicáveisnestaPolíticadePrivacidadeeassinala
como um elemento fundamental, a sua correta adequação às normas de proteção e coleta de
dadoseinformaçõespessoaisutilizadosnoexercíciodesuasatividadeseprestaçãodeserviços. 
A Yellowcam atua com o propósito de interligar a sociedade e o poder Público na busca da
construção de uma cidade mais segura, trazendo soluções integradas em uma plataforma de
segurança e zeladoria urbana, compartilhada e colaborativa, com operação baseada em
tecnologia,inclusãosocialeintegração,emconcordânciacomaLeiGeraldeProteçãodeDados
nº13.709/2018. 
A Yellowcam adota todas as medidas de segurança para a formalização de coletas, registros,
armazenamentos, usos, compartilhamentos e eliminação dos dados dentro dos serviços e
funcionalidadesdaw
 ww.yellowcam.com. 

AnossaPolíticadePrivacidadeéregularmenterevisadaparaasseguraraconformidadecomleis,
regulamentações e novas tecnologias, refletindo possíveis mudanças nas nossas operações e
práticasdenegócio. 

Caso a finalidade da coleta para qualquer tratamento de dados pessoais necessite do seu
consentimento, este será fornecido por meio do nosso Site, através do preenchimento de
formulários existentes na nossa página da Web solicitando informação ou contato com um de
nossosagentescomerciais,entreoutros. 

I-DACOLETAEUSODEDADOSEREGISTROSDEATIVIDADES 

1.1.Acoletaeotratamentodeinformações/dadosocorremdeformasustentávelvisandoamelhor
prestaçãodeserviçosdaempresaYellowcamparaseusrespectivosclientes,potenciaisclientes
(leads),colaboradores,candidatosavagasdetrabalho,prestadoresdeserviços,parceirosetc. 

1.2. A Yellowcam coleta os dados pessoais com a finalidade, mas não limitando-se, de
preenchimentodeformulários,questionários,e-mails,sites,correios,telefone,contratoseentrega
dedocumentospessoaisnashipótesesemqueotitulardosdadosapresentar: 
(a) Ter ou pretender ter relação de trabalho com a Yellowcam, de modo que seja realizado o
recrutamentoeoubancodedadosdecandidatosavagas; 
(b)Forneceroupretendernosfornecerprodutose/ouserviços; 
(c)Solicitar/contratarserviçosouprodutosdaY
 ellowcam; 
(d)Solicitaroenviodeportfóliosatreladosaosmateriaisdemarketinge/ouinstitucionais; 
(e)Seinscreveremnewsletterourecebere-mailsinformativoseenviosdecomunicados(osquais
serãorealizadosmedianteoconsentimentodotitulardosdados); 
(f)Pesquisasdesatisfação; 
(g)procedercomtratativaspormeiosdecomunicaçãoeletrônica,atravésdenossoSiteedemais
fontespublicamentedisponíveis. 

OsdadoscoletadospelaY
 ellowcam,conformeosmeiosdeutilizaçãoindicadosacima,incluem: 
YellowcamSegurançaColaborativaS.A 
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DADOSPESSOAIS:(i)RazãoSocial;(ii)CNPJ;(iii)ContratoSocial;(iv)Endereçocomercial;(v)
Nomedo(s)sócio(s);(vi)RGeCPFdo(s)sócio(s);(vii)Endereçoresidencialdo(s)sócio(s)etodo
equalqueroutrodadopertinenteparaocumprimentodafinalidade. 

Com relação aos candidatos ou que pretendem ser candidatos em vagas de trabalho ou para
prestaçãodeserviçossãocoletadososseguintesdadoseinformações:(i)Nomecompleto,RGe
CPFdocandidato;(ii)Gênero,DatadeNascimentoeEstadoCivil;(iii)Cidade,Estado,País,CEP
e Endereço; (iv) Linkedin, Facebook e Instagram; (v) Certificações; (vi) Informações sobre a
Graduação: Instituição, Data de término/previsão e tipo de curso; (vii) Escolaridade e (viii)
Informações sobre trabalhos anteriores: Nome da empresa, data de início, término e cargo
ocupado. 

DADOSSECUNDÁRIOS:(i)E-maile(ii)Contatotelefônico; 

DADOS BANCÁRIOS: (i) Banco; (ii) Agência; (iii) Conta corrente e (iv) Chave Pix; (todos
mediantecontratodeprestaçãodeserviçosfirmado). 

DADOSDOSITE:(i)EndereçodeIPdodispositivomóvelqueacessouositedaYellowcam;(ii)
Dadosdegeolocalizaçãododispositivomóvel,medianteautorizaçãoe(iii)Dadostécnicos. 


II-DOTRATAMENTOEFINALIDADEDOSDADOS 

2.1. Ao aceitar os termos desta Política de Privacidade no site da Yellowcam, o Usuáriotem
como base o seu expresso consentimento, concordando no momento de informar, fornecer ou
enviar os seus dados pessoais, que o fornecimento é voluntariamenteatravésdosmecanismos
disponíveis na nossa web, impressos ou via e-mail da Yellowcam, assim como o legítimo
interesse na medida em que aimputaçãodedadoséfeitaespontaneamentepelointeressadoe
titulardedadostãosomenteinformaçõesverdadeiraseatuaisparaaconsecuçãodasatividades
oferecidaspelaempresa,estandodeacordocomasnormasaplicáveis 


2.2.Nestestermos,oarmazenamentoetratamentodosdadoscumprirãoasseguintesfinalidades: 

(a) Cumprir as obrigaçõesdousodecorrentedosserviçosprestadospelaYellowcamecontrato
firmadoentreaspartes; 
(b) Realizar o levantamento de informações e dados necessários para a prestação de serviços
propostos; 
(c) Prestar atendimento de solicitações e dúvidas disponibilizados no canal de comunicação e
atendimentodositeedemaisoutrosmeios; 
(d)AprimoramentodosserviçoseprodutosdesenvolvidospelaY
 ellowcam; 
(e)Desenvolvernovasfuncionalidadesemelhorias,melhorandoasuaexperiênciaemrelaçãoaos
serviçosdisponíveisnaplataforma; 
(f) Investigações e medidas deprevençãoacombatedeatosilícitos,fraudes,crimesfinanceiros
paraagarantiadesegurançadosusuáriosdaYellowcam,emconcordânciacomaspolíticasde
compliancedaempresa; 
(g) Prevenção e resolução dos problemas técnicos e/ou de segurança e monitoramentodeuso
dos serviços e produtos da Yellowcam, em concordância com instrumento contratual firmado
entreaempresaeusuário. 
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2.3. Em eventual visita às nossas instalações será coletada e gravada a imagem do usuário
através do sistema de monitoramento do empreendimento comercial por razões de segurança.
Serão coletadas também informações pessoais para providenciar as credenciais de acesso, de
forma a manter um ambiente de trabalho seguro, além da placa do veículo e foto na portaria
digital. 

III-DOPROCESSAMENTOETRATAMENTODEDADOSNOSSERVIÇOSEXECUTADOS 

3.1. Considerando o ramo de atuação da Yellowcam, os dados coletados para as finalidades
citadasnestaPolíticadePrivacidadesãoarmazenadosemsoftwaresdesegurançaemnuveme
quecorroboramparaagamadeserviçosfornecidospelaempresa. 

3.2. Todos os dados e informações registrados nestes softwares são tratados em caráter
confidencial e sigiloso, sendo que na hipótese de compartilhamento de dados com empresas
parceiras estas detêm o comprometimento e responsabilidade sobre a sua segurança, a não
reprodução,utilizaçãooudivulgaçãoindevidaesemoprévioeexpressoconsentimentodotitular
dosdados. 

3.3. A Yellowcam não se responsabiliza por eventual vazamento de dados ocasionados
unicamente e exclusivamente por terceiros, sendo que estes serão responsáveis civil e
administrativamente,conformeosórgãosfiscalizadoresejudiciário. 

3.4.Eventuaisdivulgaçõesdedadosestatísticos,genéricosousemqualqueridentificaçãodireta,
assim como dados de conhecimento público em geral não serãoconsideradoscomoviolaçãoa
estaPolíticadePrivacidadeounormaselegislaçõesaplicáveis. 


IV-DOCOMPARTILHAMENTODEDADOS 

4.1. Fica determinado que, para o desenvolvimento e execução dos serviços pela empresa
Yellowcam, quando necessário, os dados coletados poderão ser compartilhados com outras
empresas parceiras, as quais se comprometem em realizar o tratamento destes em caráter
sigilosoeconfidencialconformeasdeterminaçõesdePolíticasprópriasdePrivacidade,sobpena
deresponsabilidadedeacordocomaslegislaçõesaplicáveisvigentes. 

4.2. Havendo solicitação administrativa ou decisão judicial para compartilhamento dos dados e
informações,ficaaYellowcamautorizadaafornecerosdadospessoaisdosusuárioseterceiros
quesãomanuseadosecoletadosparaaexecuçãodasatividades,emconsonânciacomoartigo
48 da Lei 13.709/2018, no qual se limitará a fornecer tão somente o que lhe for solicitado e
comprometendo-seacomunicarantecipadamente,semprequepossível,otitulardosdados. 

4.3. A Yellowcam compartilhará somente dados e informações necessárias para atingir a sua
finalidade. 

4.4.Ousuárioautorizaocompartilhamentodosdadoscominstituiçõesbancárias(paraaemissão
de boletos ou outros procedimentos de pagamento e recebimento), assim como poderá
compartilhá-loscomórgãosdeproteçãoaocréditoemcasodeinadimplementoouanáliseprévia
dosdados. 
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4.5. Fica determinado que não é responsabilidade da Yellowcam processaroutratarquaisquer
dos dados se houver razões para crer que tal processamento ou tratamento poderá imputar
quaisquer espécies de infração ou quando houver indícios dequeoSitesejautilizadoparafins
ilegais,ilícitosoucontráriosàmoralidade. 

4.6.Abasededadosdaplataformadositeseráacessadasomenteporprofissionaisautorizados
pela empresa, observados os princípios da transparência, finalidade, prevenção e entre outros
descritosnestaPolítica. 

V-DOARMAZENAMENTODEDADOS 

5.1. O armazenamento de dados ocorrerá pelo período necessário para o cumprimento da
finalidade da consecuçãodasatividadesmencionadasnoitem2.2epermanecerãonobancode
dados pelo período necessário para o cumprimento da finalidade e da obrigação legal em
consonânciacomoartigo16daLeiGeraldeProteçãodeDadosnº13.709/2018. 

5.2.AYellowcamaindapoderáarmazenarosdadosparasalvaguardaroslegítimosinteressesda
empresa em caso de reivindicações legais e preparação da defesa da empresa em casos de
litígio. 

5.3. A Yellowcam utiliza-se de meios de segurança de armazenamento em nuvem, incluindo
sistemaantivírus,comomedidadeproteçãoparaoarmazenamentodosdadoscoletados. 

VI-DAPROPRIEDADEINTELECTUAL 

6.1. Todo o conteúdo e serviços disponibilizado no site da Yellowcam, são desuapropriedade
e/ou de seus respectivos parceiros ou outras pessoas a quemforlicenciadoepermitido,sendo
protegidopordireitosautorais,marcascomerciais,patentesedemaisleisvigentes. 

6.2. É vedado ao Usuário: (i) copiar outransferirdequalquerforma,totalouparcialmente,sob
quaisquermodalidades,gratuitaouonerosamente,provisóriaoupermanentemente,ositeeseus
serviços, quaisquer de suas funcionalidades ou informações relativas a estas; (ii) copiar de
qualquerformadadosextraídosdositedaempresaeseusrespectivosprodutose/ouserviçose,
aindaconteúdodevídeosproduzidospelaempresaedivulgadosnasredessociais. 

6.3.OUsuáriopoderátãosomentefazerusodosserviçosdesenvolvidospelaYellowcamparao
atingimento da finalidade do presente instrumento de acordo com a proposta comercial
encaminhada e instrumento contratual firmado entre as Partes, sendo vedado qualquer ato de
engenharia reversa, tais como cópias, alterações, modificações, adaptações, manipulações,
adicionamentos, decomposição ou efetuar qualquer conversão deles, sob pena de imediato
cancelamentodocontratoeousuárioresponderporperdasedanosquedercausa. 

6.4. O Usuário compromete-se anãoinfringirquaisquerdireitosrelativosamarcas,patentes,ou
de direito de propriedade, de representação e autoral de quaisquer serviços ou ferramentas
disponibilizadasnoâmbitodoContrato,responsabilizando-seperanteaYellowcamoueventuais
terceiros interessados pelas obrigações assumidas neste item, bem como a não usar o nome,
marca, logomarca ou qualquer tipo de sinal distintivo, sem o prévio e expresso consentimento
destes. 

VII-DOSDIREITOSDOSTITULARES 
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7.1. Os usuários da plataforma www.yellowcam.com, com a entrada em vigor da Lei Geral de
ProteçãodeDados,detémodireitodecontrolaromanuseiodeseusdadosfrenteaoprocessode
tratamentoearmazenamentodeinformações. 

7.2. Os titulares detêmodireitodesolicitarinformaçõesdequaisdadosserãoutilizadosemseu
nome,comoestessãotratadosecomoeparaquemestesdadossãocompartilhados. 

7.3. A Yellowcam permite a atualização, correção e/ou complementação dos dados coletados
pelaempresaaqualquermomento,mediantesolicitaçãoformalporescritonoendereçodee-mail:
suportelgpd@yellowcam.com,aqualrealizaráoprocedimentodeatualizaçãoematé05(cinco)
diasúteis. 

7.4. Os usuários da plataforma poderão requerer a exclusão dos dados na hipótese de
encerramento dos serviços e/ou utilização dos produtos da Yellowcam ou até o alcance da
finalidade das atividades, ao passo que as informações serão excluídas após o período
determinadodocumprimentodeobrigaçãolegal. 

VIII-POLÍTICADECOOKIESEINTERNETPROTOCOL(IP) 

8.1.AoacessarositedaYellowcamousuárioaceitouaPolíticadeCookies.Ousuáriopoderáa
qualquer momento configurar no menu “opções” ou “preferências” do seu browser, podendo
desativar parte ou a totalidade dos nossos cookies, exceto os cookies essenciais para o
funcionamentodosite. 

8.2. Usamos a ferramentaCookiesparamelhorarousoeafuncionalidadedositeYellowcame
entender melhor como nossos visitantes usam os nossos sites, bem como as ferramentas e
serviçosalioferecidos. 

8.3. Os Cookies nos ajudam a adaptar o site às suasnecessidadespessoais,facilitarcadavez
maisoseuuso,receberfeedbackdasatisfaçãodoconsumidorenoscomunicarmoscomusuários
deoutroslocaisnainternet. 

8.4.AYellowcamesclarecequeduranteanavegaçãodoUsuáriopeloSitedaempresa,poderão
serutilizados04(quatro)tiposdeCookies,sendoestes: 

(a)CookiesdeAutenticação:ServemparareconhecerumdeterminadoUsuário,possibilitandoo
acessoeutilizaçãodoSitecomconteúdoe/ouserviçosrestritoseproporcionandoexperiênciasde
navegaçãomaispersonalizadas; 
(b) Cookies de Segurança: São utilizados para ativar recursos de segurança do Site, com a
finalidade de auxiliar o monitoramento e/ou detecção de atividades maliciosas ou vedadas por
esta Política de Privacidade, bem como de proteger as informações do Usuário do acesso por
terceirosnãoautorizados; 
(c) Cookies dePesquisa,AnáliseeDesempenho:Afinalidadedestetipodecookieéajudara
entenderodesempenhodoSite,mediraaudiênciadoSite,verificaroshábitosdenavegaçãodos
Usuários,bemcomoaformapelaqualchegounapáginadoSite; 
(d)CookiesdePropaganda:SãousadosparaapresentarpublicidaderelevanteaoUsuário,tanto
dentro quantoforadoSite,bemcomoparasaberseosUsuáriosquevisualizaramapublicidade
visitaram o Site após terem visto a publicidade.OsCookiesdePropagandatambémpodemser
utilizados para lembrar eventuais pesquisas realizadas pelos Usuários no Site e,combasenas
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pesquisasrealizadaspelosUsuáriosnoSite,apresentaraosUsuáriosanúnciosrelacionadosaos
seusinteresses. 

IX-DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

9.1.AYellowcamreservaasiodireitodealteraroteordestaPolíticadePrivacidadeaqualquer
momento,conformeafinalidadeounecessidade,talqualparaadequaçãoeconformidadelegalde
disposição da lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao usuário verificar
semprequeefetuaroacessoaosite. 

9.2.Ocorrendoatualizaçõesnestedocumentoequedemandemnovacoletadeconsentimento,a
Yellowcamnotificaráosusuáriospelosmeiosdecomunicaçãodisponibilizadospelotitular. 

9.3.OcompartilhamentodosdadoscoletadospelaYellowcamdeverárespeitarascondiçõesaqui
estipuladaseasnormasdesegurançaeprivacidadedaempresa. 

9.4. Na hipótese de alguma disposiçãodestaPolíticadePrivacidadeserconsideradailegalou
ilegítimaasdemaiscondiçõespermanecerãoemplenovigoreefeito. 

X-DOCANALDECOMUNICAÇÃO 

10.1. Havendo eventuais dúvidas sobre os dispositivosapresentadosnapresentePolíticaouna
hipótese de requerimento de solicitação e/ou exclusão dos dados no banco de dados da
Yellowcam,entreemcontatocomoseguinteendereçodee-mail:s
 uportegpd@yellowcam.com

10.2. Em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018, o contato
responsável pelo endereço de e-mail refere-se ao encarregado da Yellowcam é o que consta
indicadono10.1acima. 

XI-DASLEISAPLICÁVEISEJURISDIÇÃO 

11.1.ApresentePolíticadePrivacidadeseráinterpretadaconformealegislaçãobrasileira,sendo
eleito o Foro da Comarca da Sede da Yellowcam Segurança Colaborativa S.A para dirimir
eventuallitígiooucontrovérsiadecorrentedopresentedocumento. 


SãoPaulo,1ºdejulhode2021. 



YellowcamSegurançaColaborativaS.A 
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