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POLITICA DE PRIVACIDADE APP FORLUZ 
 

 

   

Nossa referência: Forluz – FSG/TI – POLITICA PRIVACIDADE APP 

Data: 13/01/2017     

 
 

Prezado Senhor, 

  

Art. 6º – Todos os Integrantes do Quadro Corporativo e contratados da Fundação têm o 

dever de manter absoluto sigilo de informações e dados relativos aos Participantes e 

Patrocinadoras, aos negócios da Forluz e às atividades de terceiros que venham a 

examinar em razão do exercício de suas funções. 

 

Parágrafo 1º - Excetuam-se desta obrigatoriedade aquelas informações que se tornem 

públicas por determinação legal, estatutária, regulamentar, normativa ou por decisão da 

Fundação.  

 

Parágrafo 2º - Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal poderão, para o regular 

exercício de suas prerrogativas, divulgar àqueles que representam as informações que 

julgarem necessárias, ressalvadas aquelas que coloquem em risco a perpetuidade da 

Fundação ou as consensualmente definidas nos Órgãos Estatutários.  

 

Parágrafo 3º - O dever de sigilo especificado neste artigo alcança, inclusive, solicitação 

de divulgação de informações feitas pelas Patrocinadoras, por Participantes ou entidades 

que os representam, sem prejuízo do disposto na legislação vigente ou nos Convênios de 

Adesão e ressalvados os casos autorizados pelo Conselho Deliberativo.  

 

Parágrafo 4º - Todas as informações referentes aos Participantes e às Patrocinadoras em 

poder da Fundação devem ser tratadas com sigilo absoluto, e sua divulgação só poderá 

ocorrer mediante autorização expressa dos envolvidos ou nos casos previstos pela 

legislação.  

Art. 7º - Nas tratativas negociais, sempre que necessário, poderão os Administradores 

condicionar a divulgação de informação a terceiros à assinatura, por estes, de um 

compromisso de confidencialidade.  

Art. 8º – São igualmente confidenciais e de propriedade da Fundação os documentos 

referentes à especificação de produtos, softwares, hardwares e aplicativos desenvolvidos 

ou em uso, mesmo que o empregado ou administrador tenha participado de seu 

desenvolvimento. 

 

Cordialmente, 

 

 

Cristiano Luiz Gomes de Freitas 

Gerente de TI 

http://forluz.cemig.com.br:1061/

