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Sobre este
documento...
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18) envolve uma
mudança radical na forma de tratamento de dados pessoais em todas as
empresas brasileiras, qualquer que seja o porte ou atividade fim,
impactando inclusive nas relações entre clientes e fornecedores,
empregado e empregador, relações comerciais nacionais ou
internacionais, além de outras relações nas quais dados pessoais sejam
coletados tanto no ambiente digital quanto fora dele.
Sendo assim, a partir do mês de Setembro de 2020, quando a LGPD entra
em vigor, todos os softwares ou serviços que coletem, tratem,
armazenem, transmitam ou realizem operações com dados de pessoas
físicas precisarão garantir o devido suporte aos requisitos ou
procedimentos necessários a esta lei.
A Cingo vem adotando em seus procedimentos de desenvolvimento e
implantação de soluções, inclusive como conseqüência da natureza de
nossas soluções, as melhores práticas voltadas à segurança e sigilo de
informações, o que tem nos permitido a celeridade na disponibilização
de nossos produtos em consonância com a LGPD.
Nosso objetivo com este documento é compartilharmos com clientes,
parceiros e colaboradores o cenários envolto na LGPD e assim garantir
uma transição suave até sua efetiva adoção.
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A LGPD

 Visão Geral
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 ou “LGPD”)
regulamenta a forma pela qual pessoas físicas, jurídicas e órgãos
públicos passarão a utilizar, em todo o território nacional, dados
pessoais relacionados a pessoas naturais, conferindo direitos e
poderes aos titulares de dados, definindo o que constitui dados
sensíveis, e criando dez princípios para o processamento legal.
De forma resumida, esta lei brasileira, inspirada no General Data
Protection Regulation (“GDPR”) que é o regulamento de proteção de
dados da União Europeia vigente desde 25 de maio de 2018, se aplica
no tratamento de dados relacionados a pessoas físicas (não se aplica
aos dados de pessoas jurídicas), seja dentro ou fora da internet, e
considera conteúdos digitais ou físicos como, por exemplo,
formulários em papel e contratos.
Importante citar também que a LGPD possui aplicação extraterritorial,
ou seja, sites, empresas ou organizações que processam dados
pessoais de indivíduos no Brasil estão obrigados a cumprir a LGPD,
independentemente do individuo ser cidadãos brasileiro ou não.
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 Dados Sensíveis
A LGPD tem como objetivo garantir o uso adequado de informações
de um Titular de Dados, mais explicitamente os chamados Dados
Sensíveis.
Um Titular de Dados é definido como "uma pessoa natural a quem os
dados pessoais que são objeto de processamento se referem". Em
outras palavras: um indivíduo cujos dados estão sendo coletados ou
processados é um Titular de Dados.
Os Dados Sensíveis representam qualquer tipo de informação que,
coletada de forma única, permite identificar o indivíduo a qual ela
pertence, ou, ainda, que possa ser utilizada de forma discriminatória
como, por exemplo, origem racial ou étnica, convicções religiosas ou
filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, e até questões
genéticas, biométricas, médicas ou sexuais de uma pessoa.
Qualquer pessoas, empresa ou entidade governamental podem tratar
destes dados se tiverem o consentimento explícito do titular e para
um fim definido. Os dados sensíveis apenas podem ser utilizadas sem
o consentimento prévio do titular quando for indispensável em
situações ligadas a: uma obrigação legal, políticas públicas, estudos
via órgão de pesquisa, um direito em contrato ou processo,
preservação da vida e da integridade física de uma pessoa, tutela de
procedimentos feitos por profissionais das áreas da saúde ou
sanitária, e prevenção de fraudes contra o titular.
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Oficial de Proteção de Dados
Com a nova lei de proteção de dados surge a Agência Nacional de
Proteção de Dados – ANPD, órgão da administração pública
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei
por parte das empresas.
No que diz respeito às empresas e organizações a lei também atribui
a responsabilidade pela nomeação de um Oficial de Proteção de
Dados – DPO, que será um profissional com autonomia sobre as
atividades que envolvam qualquer tipo de tratamento de dados e
contato direto com a direção da empresa para poder tomar decisões
que possam deixá-la em compliance com a lei.
Basicamente as atividades do DPO consistem em:
 Receber reclamações e comunicações, tanto de titulares
quanto da autoridade nacional, prestar esclarecimentos e
adotar as providências necessárias;
 Orientar os funcionários e os contratados da empresa a
respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção
de dados pessoais;
 Executar as demais atribuições determinadas pela lei ou
estabelecidas em normas complementares.
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Os 10 Princípios

A LGPD possui princípios que regem a forma sob qual a mesma deve ser
aplicada, princípios estes que visam garantir que os dados pessoais sejam
tratados de forma lícita e transparente, identificando tanto as boas
condutas quanto as práticas inadequadas que podem ocorrer nos
negócios, e devem ser entendidos como comandos efetivos obrigatórios
para todos os indivíduos.

Finalidade
Adequação
Necessidade
Livre Acesso
Qualidade
Transparência

Segurança
Prevenção
Não Discriminação
Responsabilização
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A seguir iremos detalhar estes princípios, como eles impactam as
empresas e como o Cingo CODES suporta a devida aplicação deles no diaa-dia de nossos clientes.

Finalidade

LGPD Princípios

Os dados que forem coletados devem possuir um fim legítimo e de
conhecimento do seu titular, sendo passível de punição coletar dados
com um propósito e utilizar para outro não previamente autorizado pelo
titular.
De forma prática: os dados devem ser tratados para propósitos
específicos, os quais devem ser informados ao titular dos dados
previamente e de modo explícito. A empresa não pode simplesmente
coletar os dados pessoais para fins indefinidos ou alterar o motivo após
informá-lo.
Exemplo: uma empresa que demanda o endereço de e-mail de uma
pessoa para fins de envio de nota fiscal de compra não pode utilizar esse
mesmo dado para enviar um e-mail marketing ou publicidade sem que o
titular do dado tenha previamente aprovado.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- A obtenção de dados de nossos clientes são realizados e
formalizados através de contratos de prestação de serviço oficiais,
onde estão especificados seus fins.
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- Demandas de uso pontuais ou especificas são formalizadas
previamente e a autorização é obtida de forma antecipada.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Os conteúdos coletados e tratados pelo produto são
automaticamente autorizados pela empresa a partir da aquisição da
licença ou serviço, não havendo necessidade de autorização
adicional.

Adequação

LGPD Princípios

Os dados coletados só podem ser tratados e utilizados para os fins que
foram previamente aprovados pelo titular, e deverão ser tratados de
forma compatível com esta finalidade.
De forma prática: os dados coletados não podem ser utilizados pela
empresa para um fim diferente do que foi informado, caso contrário
descumprirá este princípio, visto não ter obtido autorização prévia do
titular dos dados.
Exemplo: caso os dados coletados sejam para realizar uma inscrição de
um curso, a empresa deve garantir ao titular que os dados serão usados
apenas para finalidade de matrícula formal e cumprimento de legislações
específicas.
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Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Utilizamos os dados coletados de nossos clientes, e seus
colaboradores nomeados para relacionamento, para fins
exclusivamente previstos em contrato ou proposta.
- Não utilizamos dados coletados ou processados por nossos
produtos, serviços ou sistemas internos, para fins diferentes
daqueles previamente autorizados.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Todas as informações coletadas, armazenadas ou processadas no
produto Cingo CODES são utilizadas exclusivamente para suportar
os recursos e funcionalidades adquiridas pelo cliente e no contexto
do cliente.

Necessidade

LGPD Princípios

O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização
do objetivo que foi informado, onde todos os dados que não tenham
relação com a finalidade não devem ser tratados ou conhecidos do
operador de dados.
De forma prática: apenas os dados necessários para a prestação do
serviço ou execução de uma atividade podem ser coletados. Cabe a
empresa garantir que os dados estejam no volume apropriado, sejam
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adequados ao propósito e não ultrapassem a quantidade necessária à
finalidade.
Exemplo: no momento de uma autorização de horas extras as
informações irrelevantes ao processo - por exemplo: gênero, orientação
sexual, ideologia, ou filiação partidária - não devem ser consideradas.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Em nossos contratos realizamos apenas a coleta de informações
exigíveis legalmente para suportar a realização dos procedimentos
comerciais e serviços envolvidos.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Utilizamos o conceito de "Privacy by Design", onde todas as
informações tratadas ou demonstradas pela aplicação passam por
um processo de desenho de solução voltado a garantir a
privacidade delas.
- Cada empresa pode ampliar ou restringir o acesso à conteúdos do
produto, segmentando os mesmos por perfis de acesso como, por
exemplo, Colaborador, Gestor ou RH, adequando o atendimento a
este princípio conforme a realidade da mesma.
- Rotinas que sejam customizadas para atender necessidades
individualizadas do cliente, incluindo interfaces específicas e fluxos
de processos, não fazem parte de nosso produto padrão sendo de
responsabilidade do próprio cliente garantir a adequação a este
princípio.
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Livre Acesso

LGPD Princípios

Deve ser garantida aos titulares a consulta facilitada e gratuita sobre a
forma e a duração do tratamento, bem como o acesso à integralidade
dos seus dados.
De forma prática: a empresa deve oferecer acesso livre e gratuito para
que o titular consulte seus dados, a forma como está sendo tratado e o
tempo que será tratado, podendo inclusive solicitar a manutenção ou
exclusão desses dados de forma simplificada e imediata.
Exemplo: o funcionário possui o direito de consultar e revisar as suas
informações pessoais, alterar os dados que considere inadequados ou
ainda solicitar que dados irrelevantes ao âmbito corporativo sejam
removidos da base de dados, de maneira simples e facilitada.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Em nossos contratos realizamos apenas a coleta de informações
exigíveis legalmente para suportar a realização dos procedimentos
comerciais e serviços envolvidos, sendo as mesmas tratadas apenas
durante o período de vigência do contrato.
- Qualquer conteúdo que necessite de alteração ou exclusão,
podem ser facilmente demandados através de nosso sistema
eletrônico de atendimento.
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Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Todas as informações disponibilizadas pela empresa a seus
colaboradores são acessíveis de forma rápida e facilitada através
dos portais de conteúdo do produto, obedecendo os devidos perfis
de acesso e segurança.
- Recursos funcionais atualmente já disponíveis e em uso por nossos
clientes para fins de automação de processos e performance
corporativa, como, por exemplo, Manutenção Cadastral e
Manutenção de Currículo Profissional, apóiam diretamente no tema
citado neste princípio.

Qualidade

LGPD Princípios

É de responsabilidade da empresa que coleta os dados a garantia da
exatidão, clareza e relevância destes para a utilização, e que eles sejam
devidamente atualizados para qualquer tratamento permitido.
De forma prática: O titular pode conferir se os seus dados são exatos,
claros, relevantes e atualizados de acordo com a necessidade e
cumprimento da finalidade do tratamento. A empresa deve garantir que
os dados pessoais são exatos e passíveis de atualização, tendo em conta
as finalidades para as quais são tratados, e corrigi-los caso seja
necessário.
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Exemplo: Quando ocorre a mudança de endereço do titular, ele precisará
ter liberdade de acesso para a devida atualização na base de dados da
empresa.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Todos as informações de nossos cliente são armazenadas e
mantidas atualizadas em nossos sistemas e ferramentas de gestão.
Qualquer conteúdo que necessite de atualização pontual pode ser
facilmente demandado pela empresa através de nosso sistema
eletrônico de atendimento.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Todas as informações disponibilizadas pela empresa a seus
colaboradores ficam acessíveis através dos portais de conteúdo do
produto, possibilitando a conferência e validação dos mesmos de
forma rápida e precisa.
- Conteúdos pessoais e cadastrais podem ser facilmente atualizados
e ajustados pelo próprio titular através de rotinas padrões do
produto como a Manutenção Cadastral e a Manutenção de
Currículo Profissional.
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Transparência

LGPD Princípios

Este princípio exige que as empresas forneçam aos titulares de dados, no
momento da coleta de dados, uma declaração de privacidade ou um
aviso com uma lista detalhada de informações sobre como seus dados
pessoais serão processados.
De forma prática: a empresa deve garantir, ao titular, informações claras,
precisas e facilmente acessíveis sobre como o tratamento é feito e os
agentes responsáveis pelo tratamento. Os segredos comerciais e
industriais não são necessários apresentar, neste caso.
Exemplo: Um profissional que deseja realizar o cancelamento de um
determinado benefício deve ter condições de facilmente realizar tal ação
ou conhecer os procedimentos necessários para tal.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Os contratos firmados com nossos clientes descrevem o formato e
as regras de relacionamento durante todo o período de vigência,
além de incluir declaração de privacidade e ética corporativa.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- As regras, procedimentos e normas corporativas são particulares
de cada empresa e devem ser claras a seus colaboradores. O Cingo
CODES apóia na divulgação e disponibilização destes conteúdos
produzidos pelo cliente, permitindo aos seus colaboradores acessáPág 14 de 28

los de forma simples e rápida, através de seu recursos de Biblioteca
de Documentos Digitais e notificações de publicações.
- Fluxos de Processos (Workflows) disponibilizam ao usuário
informações dinâmicas quanto ao desenho do processo,
responsáveis, e histórico de realização das etapas percorridas.

Segurança

LGPD Princípios

Todo dado que estiver armazenado na empresa ou sob a sua guarda terá
que ser protegido. Deverão ser adotadas medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados. A
lei introduz também o conceito de Privacy for Design (PbD), que passa a
ser obrigatório em processos de coleta de dados, armazenamento,
transformação, circulação e uso dos dados.
Importante salientar que o comando legal é dirigido não só ao campo
técnico, mas também ao administrativo, ou seja, pessoas e processos
também serão responsáveis pelos dados e seu acesso ou processamento.
Desta forma a empresa deve apresentar garantias técnicas e
administrativas adequadas para suportar a segurança dos dados
pessoais, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado,
ilícito, contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando
as tecnologias adequadas.
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De forma prática: as empresas que coletam e tratam os dados precisam
de medidas para a proteção e o acesso acidental ou ilícito, bem como
precaver a destruição, a alteração, a perda, a comunicação e a difusão
não autorizada.
Exemplo: todas as informações envolvidas em um processo de compra
pela internet devem ser garantidas com sigilo e segurança de acesso, ou
seja, todos os dados coletados são sigilosos e não apenas os dados
referente ao cartão de crédito da pessoa em questão.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Nossos sistemas de informação e servidores, responsáveis pela
captação, armazenamento e tratamentos das informações de
nossos clientes, seguem rígida política de segurança de acesso. Cada
profissional possui um perfil de acesso dedicado às suas atividades
que lhe concede autonomia de acesso apenas aos conteúdos
realmente necessários.
- Utilizamos criptografia e certificação digital em nossos servidores
de aplicação, garantindo segurança no trânsito de conteúdos e
senhas individualizadas para cada profissional para garantir a
devida segmentação de acesso.
- Todos os relacionamentos com nossos clientes são suportados por
contratos, sejam eles contratos de licenciamento de software ou
contratos de serviços, e eles fazem referência aos temas de
confidencialidade e sigilo de informações.
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- Todos os profissionais da Cingo com acesso a dados de clientes,
recebem capacitação quanto às práticas de segurança necessárias e
assinam contrato de confidencialidade individualizado.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Embora a LGPD tenha entrado em foco recentemente, as
preocupações quanto a privacidade de informações já faz parte de
nosso dia-a-dia desde que iniciamos a concepção da solução Cingo
CODES a mais de 10 anos atrás, e trabalhar com o conceito "Privacy
for Design" sempre foi considerado condição básica de
sobrevivência para a proposta de solução onde atuamos.
- Cada usuário que acessa o produto possui um perfil de acesso
dedicado às suas atividades. Este perfil lhe dá autonomia de acesso
apenas aos conteúdos a qual lhe dizem respeito, conforme
parametrizações funcionais realizadas pelo cliente.
- Nossos produtos suportam os padrão de segurança HTTPS,
utilizando criptografia e certificação digital, impedindo que os
dados sejam interceptados ou acessados por terceiros sem
autorização.
- A cada liberação de nova release é realizado um Teste de Intrusão
ou Vulnerabilidade, também conhecido como PenTest, com o
objetivo de identificar falhas de segurança em nossos produtos.
Este teste é realizado através de ferramenta especializada que
utiliza técnicas para identificar as vulnerabilidades, explorá-las e
entregar um relatório com potenciais as falhas de segurança. As
novas releases apenas são liberadas quando os itens identificados
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forem devidamente sanados. Uma cópia do relatório de Testes é
disponibilizada em conjunto com o Release Notes do produto para
consulta do cliente.

Prevenção

LGPD Princípios

As empresas devem adotar medidas preventivas para evitar a ocorrência
de danos no tratamento das informações, incluindo ações de governança
e treinamentos.
Este é um princípio de prevenção. Além da segurança, é essencial que a
empresa apresente as medidas adotadas para prevenir ocorrências, onde
não bastará mais agir de modo reativo, ou seja, após o acidente.
De forma prática: Se uma prevenção não for adequadamente
implementada os pressupostos jurídicos para uma ação de
responsabilidade civil ficarão mais evidentes, questionando o tema
negligência, ou seja, descumprimento do dever geral de diligência
(cuidado) a que todos estamos subordinados.
Exemplo: a empresa deverá obter, de maneira tácita, uma autorização do
proprietário da informação para troca de informações com as empresas
de plano de saúde, convênios, vales refeição, vale transporte etc., salvo
as legalmente autorizadas.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
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- Todos os profissionais da Cingo com acesso a dados de clientes,
recebem capacitação quanto às práticas de segurança necessárias e
assinam contrato de confidencialidade individualizado.
- Nossos manuais de procedimentos de
segurança são
periodicamente revisados, atualizados e publicados, sendo a
divulgação dos mesmos realizada para todos os profissionais da
companhia e disponíveis para acesso on-line através de nosso
sistema interno de colaboração.
- Todos os relacionamentos com nossos clientes são suportados por
contratos, sejam eles contratos de licenciamento de software ou
contratos de serviços, e eles fazem referência aos temas de
confidencialidade e sigilo de informações.
- Informações consideradas sigilosas são armazenadas em
mecanismos eletrônicos protegidos por senhas de acesso
individualizadas.
Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- As funcionalidades e recursos disponíveis no produto que
demonstrem informações consideradas sigilosas são entregues aos
clientes desabilitadas por padrão, seguindo o conceito de "Privacy
by default". As mesmas poderão ser habilitadas para uso conforme
a necessidade e procedimento interno de cada cliente.
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Não discriminação

LGPD Princípios

A coleta de dados pessoais não pode ser usada para fins discriminatórios,
ilícitos ou abusivos.
De forma prática: Devemos observar se estamos tratando todas as
pessoas da mesma maneira e não aplicar regras diferentes por mera
discriminação, seja ela direta (quando a aplicação do processamento e
seus resultados geraram um efeito negativo injustificável para alguém)
ou indireta (quando disposição, critério ou prática, aparentemente
neutro, coloque uma pessoa de uma dada condição, racial ou étnica, por
exemplo, em situação de desvantagem, comparativamente a outras
pessoa).
Exemplo: se utilizar dados como idade, etnia, ou orientação sexual do
profissional para não realizar uma promoção funcional a empresa
discriminará o colaborador e isso não é permitido.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Os dados coletados de nossos clientes, e seus colaboradores
nomeados para relacionamento, são exclusivamente dados de
contato e para uso restrito em atividades previstas em contrato ou
proposta.
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- Todos os profissionais da Cingo recebem capacitação quanto às
boas práticas de relacionamento com clientes, objetivando
conscientizar quanto ao tema previsto neste princípio.

Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Todas as informações coletadas, tratadas ou demonstradas pela
aplicação passam por um processo de desenho de solução voltado a
garantir a privacidade delas, seguindo o conceito de "Privacy by
Design", e são utilizadas exclusivamente para suportar os recursos e
funcionalidades adquiridas pelo cliente e no contexto do cliente.
- Informações consideradas discriminatórias não são inseridas ou
utilizadas nos processos padrões do produto para fins de tomadas
de decisão, priorizações ou ações de tratamento discriminatório.

Responsabilização

LGPD Princípios

A empresa deve assegurar-se de sua capacidade de comprovar o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, nomeando um
encarregado pela proteção de dados, ou DPO, que será o responsável
direto pela empresa estar seguindo os princípios da nova lei.
De forma prática: As empresas deverão se responsabilizar pelos dados,
determinar um encarregado por esta atividade, e fornecer à Autoridade
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Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a documentação comprobatória
quanto ao tratamento dos dados estar ocorrendo em conformidade com
a lei.
Exemplo: É necessário que cada empresa possua um profissional, ou
grupo de profissionais, responsáveis por suportar as demandas e dúvidas
de seus colaboradores quanto à LGPD.
Como nós endereçamos este princípio com nossos clientes:
- Possuímos em nosso time profissionais encarregados pelos temas
referentes à LGPD e proteção de dados, o que chamamos de DPO,
que estão a disposição para contatos e orientações que se façam
necessárias. Para saber como contatá-lo veja orientações no
capítulo "Considerações Adicionais" a seguir.

Como nós endereçamos este princípio no produto Cingo CODES:
- Está disponível no produto a funcionalidade "Help Desk" que pode
ser utilizada como canal de comunicação entre os colaboradores e o
DPO do cliente, mantendo registro, rastreamento e histórico das
demandas.
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Considerações Adicionais

 Suporte Legal
Nossa solução já está adequada para suportar a LGPD, conforme
regras e características atualmente consideradas. Sabemos que esta
lei pode sofrer ainda alterações até sua efetivação, mas não se
preocupe, pois sua empresa possui um CONTRATO de suporte e este
possui cláusulas que garantem a atualização LEGAL do software.

 Canal de Atendimento ao Cliente
Nosso time de DPO (Oficial de Proteção de Dados) está a disposição
para esclarecer dúvidas, fornecedor orientações, e receber demais
contatos que envolvam o tema LGPD.
Para entrar em contato com nosso DPO o cliente deve utilizar os
canais tradicionais de atendimento, conforme descrito no Guia de
Suporte, informando ou selecionando o tema DPO / LGPD.
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 Responsabilidades do Cliente
Independente do software atender aos requisitos demandados pela
LGPD, é muito importante que o cliente e cada um de seus
colaboradores estejam cientes de suas obrigações e responsabilidades
como usuários da solução.
Para isto destacamos alguns pontos que consideramos importantes a
serem seguidos pelo cliente de forma a eliminar situações de risco ou
desconforto quanto a LGPD:
 Disponibilize sempre em seus ambientes, sejam de produção
ou homologação, nosso produto configurado com a opção de
Certificado Digital / Criptografia.
 Mantenha ativo sempre os recursos de alta segurança
disponíveis no produto. No Cingo CODES é possível adotar
regras de exigência de senhas fortes e obrigatoriedade de
troca de senha no primeiro acesso.
 As maior parte das informações acessíveis pelo Cingo CODES
são segmentadas nos perfis de acesso padrões do produto
(Funcionário, Gestor e RH), porém cada empresa pode criar
perfis adicionais conforme a necessidade de seu dia-a-dia. É
muito importante que o administrador do sistema e/ou time
de RH revisem os perfis configurados para garantir que eles
estejam adequados às políticas de acesso as informações
conforme a LGPD.
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 Importante incutir a preocupação com a proteção de dados
pessoais na mente e na atuação de todos os colaboradores da
empresa. As senhas de acessos são de responsabilidade
individual de cada usuário e práticas como compartilhamento
de senhas devem ser evitadas, utilizando sempre os recursos
do produto como "Suplente", "Assistente" e "Perfis de
Acesso".
 Todas as informações pessoais dos colaboradores
disponibilizadas ou processadas pelo produto dizem respeito
ao ciclo de vida profissional dele no contexto corporativo.
Estas informações, embora na grande maioria disponíveis na
Folha de Pagamento, devem estar de acordo com o
consentimento fornecido pelo titular dos dados. É de
responsabilidade do cliente obter este de acordo conforme os
seus procedimentos internos.
 O produto Cingo CODES é dedicado à colaboração e
descentralização de processos e informações, trabalhando
com conteúdos digitais como premissa. Mesmo assim muita
das informações podem ser geradas também em meio físico
(relatórios, planilhas e gráficos, por exemplo), caso assim o
usuário desejar. Importante conscientizar todos os
colaboradores quanto aos procedimentos adequados de
emissão, compartilhamento e descarte destes documentos,
evitando que eles fiquem acessíveis de forma inadequada,
principalmente se exporem informações consideradas
sensíveis.
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 Mantenha sempre atualizado o Cingo CODES com as últimas
versões. Procedimentos técnicos e boas práticas de segurança
estão em constante evolução no mercado, sendo que a Cingo
realiza periodicamente implementações voltadas a este tema
em seus produtos.
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Evolução Contínua
Na Cingo buscamos incessantemente conceber e disponibilizar produtos
cada vez mais relevantes e atrativos, cenário este onde a necessidade de
romper modelos tradicionais, práticas ultrapassadas e procedimentos
pouco eficientes, nos fomentam diariamente na constante ampliação do
pensamento criativo e busca por mudanças e inovações.
Estar atento às necessidades de nossos clientes sempre foi, e continuará
sendo, uma rica fonte de inspiração para nós, ajudando no
direcionamento, priorização e evolução de nossos produtos e serviços.
Desta forma reforçamos aos nossos clientes a importância de, sempre
que identificar uma oportunidade de melhoria ou sugestão de
funcionalidade, fazer o registro da mesma através de nosso sistema
eletrônico de atendimento (http://suporte.cingo.com.br). Maiores
informações estão disponíveis no Guia de Suporte.
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