
ESTE MATERIAL RESUME  INFORMAÇÕES
IMPORTANTES A RESPEITO DO TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS.

POLÍTICA DE
PRIVACIDADE



sumário

03 objetivo

04 definições

08

Uberlândia - São Paulo
  contato@tirrell.com.br

www.tirrell.com.br

a quem essa
política se aplica?

quais dados são 
tratados?

com quem os
dados são
compartlhados?

09

produtos tirrell

duração do
tratamento de
dados

direito dos
titulares

deveres dos
titulares

segurança da
informação

contato

atualização

11

14

16

18

21

23

24

25



objetivos
A sua privacidade é importante para nós. É
política da TIRRELL respeitar a sua
privacidade em relação a qualquer informação
que possamos coletar no site Tirrell, outros
sites que possuímos e operamos.
Cultivar relações de confiança faz parte da
nossa missão, para que estas relações
cresçam acreditamos ser imprescindível
estabelecer trocas de informações
transparentes e
seguras.
O objetivo desta Política de Privacidade é
justamente esclarecer qualquer dúvida que
Você possa ter sobre a utilização de seus
dados pessoais ou dos dados pessoais ou de
seus clientes.
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definições
Apresentamos aqui alguns conceitos que
utilizamos neste material a fim de
melhorar a sua compreensão.
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Anonimização
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de
associação, direta ou indireta, a um indivíduo”. Ou seja, a anonimização
é o processo de fazer com que seja impossível identificar uma pessoa a
partir do dado disponível.
 

Autoridade Nacional de Proteção De Dados (“ANPD”)
Órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e
fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo território nacional. Para
exercer este importante papel, a autoridade possui autonomia técnica e
decisória assegurada por lei.

Clientes
Pessoas jurídicas com as quais a Tirrell tenha estabelecido relacionamento
comercial amparado por contrato assinado por ambas as partes.

Captura inteligente
Solução digital da Tirrell que opera nas seguintes etapas após recebimento
da imagem de um documento: tipificação, classificação, análise e
tratamento da imagem com recorte, posicionamento, rotação e ampliação.

Controlador de Dados Pessoais
pessoais: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Dados pessoais 
Informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável.
Também são considerados dados pessoais aqueles utilizados para a
formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural.
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Os cookies são arquivos que contêm pequenos fragmentos de dados, como
um nome de usuário e uma senha, que são trocados entre o computador de um
usuário e um servidor Web para identificar usuários específicos e melhorar sua
experiência de navegação.

Documentoscopia digital:
Uma solução que opera na análise de documentos de identificação, como
RG e CNH, realizado de forma 100% digital e cujo tem como objetivo é
prevenir fraudes e determinar a veracidade de um documento.

OCR
Solução ofertada pela Tirrell que extrai os dados contidos na imagem do
documento de identificação civil, como RG, CNH e DNI. Nossa solução
opera através por meio de processos digitais e automatizados, baseados
em algoritmos próprios e confidenciais da Tirrell.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):
Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 que dispõe acerca do tratamento de
dDados pPessoais, em meios físicos ou digitais, por
pessoa natural ou jurídica.

Produtos da Tirrell: 
Captura inteligente, OCR e documentoscopia digital.

Spekter:
Plataforma Tirrell responsável por operar nossas soluções.

B2B (Business to Business):
Expressão em inglês utilizada para se referir a empresas que vendem
produtos e serviços para outras empresas. Ou seja, podemos definir
B2B como um modelo de negócio de empresa para empresa, em que
uma é o fornecedor e a outra é o cliente.
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Toda operação realizada com dados pessoais, como  coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão e extração.

Usuários e Clientes (Você)
Pessoas naturais que acessam o site da Tirrell ou clientes dos produtos
Tirrell.

Tratamento de dados pessoais
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Titular de dados pessoais
Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento. Titular é apenas a pessoa natural. Aqui não se encaixam pessoas
jurídicas.



produtos
ofertados
pela Tirrell
A Tirrell trabalha com tecnologia para
criar soluções digitais. Os produtos
ofertados aos nossos clientes são:
captura inteligente , OCR e
documentoscopia digital. 
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a quem está
Política se
aplica?
Essa Política se aplica tanto aos usuários
do site da Tirrell, quanto aos clientes da
Tirrell que utilizam nossas soluções. 
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Usuários que acessam o site da Tirrell

Política de privacidade Tirrell

Alguns de seus dados pessoais serão tratados por nós todas as vezes
que você, usuário, acessar o site da Tirrell ou os subdomínios da Tirrell. 

Clientes da Tirrell
São Clientes da Tirrell todas as pessoas que utilizam o serviço
contratado. Ao acessar nossa plataforma ou nossos canais de
atendimento realizaremos o tratamento de seus dados pessoais.



quais dados
são tratados?
Nosso negócio se encaixa na
categoria B2B, ou seja, somos uma
empresa que vende produtos/
serviços para outras empresas. 
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Produtos B2B

Nossos produtos são definidos como B2B (Business to Business). Isto
significa que nós não coletamos diretamente os dados pessoais dos
titulares que são clientes dos Clientes Tirrell e, desse modo, não somos
responsáveis pela base legal aplicada à coleta de dados feita pelos
nossos clientes. 

Para utilizar nossos produtos, os clientes Tirrell compartilharão conosco
os dados pessoais que foram previstos no contrato e que dependem
dos produtos contratados e da dimensão das funcionalidades
contratadas. Portanto, o tratamento de dados pessoais para os
produtos B2B é regido por cláusulas contratuais, e as informações são
classificadas como ''informações confidenciais da Tirrell.'' 
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Origem Tipos de dados Finalidade Base legal

Navegação: 
IP, data e hora, 
tempo de permanência
na página, termos de
busca para acessar o
site, cookies e
geolocalização 

Dados do dispositivo:
Tipo de dispositivo, 
sistema operacional
e navegador

Funcionalidade 
do site 

Analytics

Marketing

Legítimo interesse 
e obrigação legal

Nome, e-mail
corporativo, 
telefone celular 

Prospecção 
comercial

Legítimo interesse

Acesso e navegação 
no site tirrell

Inscrição no 
formulário de 
contato comercial

Canais de 
atendimento

Nome, e-mail e 
senha da dashboard

Acesso à 
Dashboard

Execução de 
Contrato

Cadastro na 
Dashboard

Nome, e-mail Contato com 
suporte

Execução de 
contrato

Us
uá

rio
 d

o 
si

te
cl

ie
nt

es
 ti

rre
ll

Política de privacidade Tirrell

*O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas no que
tange à privacidade e às informações pessoais. Você é livre para recusar a nossa solicitação de
informações pessoais, entendendo que, com isso, talvez não possamos fornecer alguns dos
serviços desejados.



com quem os
dados são
compartilhados 
?
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Agentes  de
tratamento

Dados 
compartilhados Finalidade

A tirrell compartilha com os
seus clientes os resultados
das consultas efetuadas nos
produtos contratados, as
quais estão regulamentadas
por contrato com cada cliente

Prestação de serviços
estabelecidos em contrato

Clientes

Autoridades Públicas
e obrigações legais

Se necessário a tirrell poderá
compartilhar dados pessoais 
e informações com a ANPD e
outras autoridades públicas
mediante solicitações 
através de notificações ou
ordens judiciais.

Cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória

Política de privacidade Tirrell

Ressaltamos que a Tirrell toma todas as precauções devidas no momento
de compartilhamento de Dados pessoais para que este seja feito de forma
segura e seguindo os requisitos previstos na Lei Geral de Proteção de
dados. Entretanto a Tirrell não se responsabiliza pelo tratamento de dados
pessoais efetuados por terceiros (não subcontratados) em razão da
utilização de sistemas, aplicativos, sites e plataformas em geral que lhes
sejam próprios. O nosso site pode ter links para sites externos que não são
operados por nós. Esteja ciente de que não temos controle sobre o
conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar a responsabilidade
por suas respectivas políticas de privacidade. 



duração do 
tratamento de 
dados
A duração do tratamento de dados pessoais
realizados pela Tirrell conforme o artigo 15
da LGPD, podendo haver exceções nos
termos do artigo 16. Os dados pessoais
tratados pela Tirrell na sua condição de
operadora para a prestação de serviços aos
clientes Tirrell, serão regidos pelas
disposições contratuais associadas aos
artigos 15 e 16 da LGPD.

*Quando armazenamos dados, nós os
protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis   para evitar
perdas e roubos, bem como acesso,
divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.

Política de privacidade Tirrell
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O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes
hipóteses:

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados
deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade
específica almejada;
II - fim do período de tratamento;
III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de
revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta
Lei, resguardado o interesse público; ou
IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao
disposto nesta Lei.

Artigo 15
Término de tratamento de dados pessoais

Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento,
no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a
conservação para as seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de
tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e
desde que anonimizados os dados.

Artigo 16
Eliminação de dados pessoais

Política de privacidade Tirrell



direito dos 
titulares
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Direito dos Titulares
A Tirrell poderá atuar tanto como operadora quanto como controladora
de dados, a depender da relação, conforme foi esclarecido no item 4
deste material.  Sendo assim, só poderemos atender às requisições
relacionadas aos direitos dos titulares quando atuarmos como
controladores, como nos casos dos dados coletados no acesso ao site
da Tirrell. Nos demais casos é necessário que os titulares de dados
pessoais entrem em contato com o controlador responsável pelo
tratamento.

Conforme o artigo 18 da LGPD, são direitos do titular de dados:

I . Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais
Você poderá questionar à tirrell se realizamos qualquer tratamento dos
seus dados pessoais. Para isso iremos solicitar a confirmação da sua
identidade antes de compartilhar com Você quaisquer informações.

II. Acesso aos dados tratados
Você tem direito à acessar os seus dados pessoais que tivermos em
nossas bases de dados. Para isso solicitaremos a confirmação da sua
identidade antes de compartilhar qualquer informação com Você.

III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
Você poderá solicitar a correção ou atualização dos seus dados pelo
e-mail disponível no item 12 desta Política.

IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados de forma
irregular.
A qualquer momento, você poderá requisitar a anonimização, bloqueio
ou eliminação de seus dados pessoais, desde que tenham sido
reconhecidos por autoridade competente como desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD.
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Direitos dos Titulares

V. Eliminação dos dados pessoais
Sempre que seus dados forem tratados com base no seu
consentimento, você poderá solicitar a exclusão destes a qualquer
tempo, salvo as exceções do artigo 16 da LGPD.

VI. Informação sobre compartilhamento
Você poderá solicitar informações sobre as entidades, públicas ou
privadas, com as quais seus dados pessoais foram compartilhados. 

VII. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da
LGPD 
Ainda, sempre que o tratamento dos dados for baseado em
consentimento é um direito seu revogá-lo a qualquer momento. Cabe
ressaltar que a revogação não afetará qualquer tratamento já realizado
e poderá impedir a continuidade da utilização do produto ou serviço em
questão, hipótese na qual o usuário será devidamente informado.

Política de privacidade Tirrell



deveres dos 
titulares
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I. Não fornecer informações inverídicas ou incompletas no momento de
cadastro no site e na dashboard da tirrell.

II. Informar à tirrell sobre quaisquer modificações em seus dados
pessoais para que possamos manter os seus dados sempre atualizados
e corretos.

III. Não compartilhar logins e senhas com terceiros, assim como utilizar
senhas fortes em seus cadastros, dessa forma, o titular também faz a
sua parte para garantir a segurança de seus dados.

IV. Analisar esta Política de Privacidade com atenção e apenas dar o
seu Consentimento quando concordar com a utilização de seus dados
pessoais aqui descritos.

Deveres dos Titulares
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segurança da
informação
A Tirrell possui políticas e procedimentos de
segurança que são aplicados internamente e
foram criadas para:
a) ajudar a proteger os dados pessoais contra
perda, acesso ou divulgação acidental ou ilegal; 
b) identificar acesso não autorizado ou
inseguro à infraestrutura da Tirrell 
c) minimizar riscos de segurança por meio de
testes e avaliações de segurança regulares

A Tirrell busca cumprir as melhores práticas de
segurança e padrões da indústria. Isso inclui
práticas seguras de codificação, práticas
seguras de arquitetura, proteção de rede e
perímetro, detecção de intrusão, alerta e
contínuo monitoramento. 
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contato
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Se você ainda tiver alguma dúvida
sobre como lidamos com dados do
usuário e informações pessoais, entre
em contato conosco.

contato@tirrell.com.br
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atualização
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Esta política é efetiva a partir de 
MARÇO de 2022


