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São Paulo, [data] 
 

À [_]  
[endereço] 
 
Ref.: Declaração de privacidade de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
 
IFM ELECTRONIC LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, nº 4.550, Galpão nº 01 ASA 04, Cidade Jardim Cumbica, CEP 
07180-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.263.430/0001-21, vem, por meio desta, notifica-la 
em razão dos seguintes fatos: 
 
1. No contexto de nossa relação comercial, podemos vir a receber alguns de seus dados pessoais, 
de seus representantes legais (sócios, administradores, empregados, subcontratados, 
prepostos etc.) ou de outros titulares. Da mesma forma, dados de nossos representantes 
legais (sócios, administradores, empregados, subcontratados, prepostos etc.) ou de 
outros titulares, podem eventualmente ser compartilhados com você/sua empresa. 
 
2. Estamos comprometidos com a proteção de tais dados, bem como com o cumprimento das 
normas da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD), de modo que também 
exigimos de nossos parceiros de negócios o mesmo comprometimento. 
 
3. Nesse sentido, serve a presente para informa-lo acerca do conteúdo de nossa Declaração de 
privacidade de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Tal documento está anexo 
a esta notificação e pode ser encontrado no site [_]. 
 
4. Por favor, leia atentamente nossa Declaração de privacidade de acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). Nesse documento você poderá encontrar maiores informações 
sobre o tratamento de dados pessoais por parte da IFM ELECTRONIC LTDA. e do tratamento que 
esperamos por parte de nossos parceiros de negócios. Em caso de dúvidas, por favor, contate-
nos.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
IFM ELECTRONIC LTDA. 


