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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

PORTAL JOY MODEL 

 

 

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais tem por finalidade demonstrar o 

compromisso da JOY MODEL, LGMF AGENCIA DE MODELOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Jardim Paulista na Rua Maestro Elias 

Lobo, 1003, inscrita no CNPJ/MF sob n º 31.258.946/0001-86, JOY MODEL, LG SILVA MODELOS EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Jardim Paulista 

na Rua Maestro Elias Lobo, 1003, inscrita no CNPJ/MF sob n º 28.961.321/0001-71, de prestigiar o respeito 

à proteção de dados pessoais, em consonância com a legislação específica respectiva (Lei n. 13.709 de 14 

de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, “LGPD”) e com a legislação correlata, 

especialmente a Lei n. 12.965 de 23 de abril de 2014 (“Lei do Marco Civil da Internet”) e a Lei n. 12.527, 28 

de novembro de 2011 (“Lei de Acesso à Informação”), com a privacidade e a proteção dos dados pessoais 

coletados de seus USUÁRIOS, estabelecendo as regras sobre a coleta, registro, armazenamento, uso, 

compartilhamento, enriquecimento e eliminação dos dados coletados dentro do escopo dos serviços e 

funcionalidades do PORTAL JOY MODEL, de acordo com as leis vigentes e com a atividade empresarial 

aqui apresentada. Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do PORTAL JOY 

MODEL, sendo o USUÁRIO: pessoa maior de 18 (dezoito) anos ou emancipada e totalmente capaz de 

praticar os atos da vida civil ou absolutamente ou relativamente incapaz devidamente representado ou 

assistido. Nessas condições, declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, 

estando plenamente ciente conferindo assim sua livre e expressa concordância com os termos aqui 

estipulados. Caso não esteja de acordo com estas Diretivas, deverá descontinuar o seu acesso. 

 

I. DIRETRIZES 

 

A Lei de Proteção de Dados LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - LGPD - em seu artigo 4º exclui 

sua aplicação às atividades artísticas, sendo esse o objeto das empresas JOY MODEL - Agenciamento de 

profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas. Apesar dessa não aplicação legal 

específica, a empresa vem demonstrar que se mantem com lisura e seriedade em tudo o que pode 

colaborar para que não haja qualquer prejuízo sobre privacidade de dados, executando sua atividade de 

forma completa e com respeito aos seus agenciados, colaboradores e parceiros, na melhor forma de direito. 
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Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

I - Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; 

II - Realizado para fins exclusivamente: 

a) jornalístico e artísticos; (...) 

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

2.1. Esta Política visa demonstrar o compromisso da JOY MODEL em: 

-  Zelar pela proteção dos dados pessoais coletados de clientes, dos Agenciados, dos Parceiros e 

colaboradores da JOY MODEL, mesmo com o desempenho de suas atividades com finalidade artística, 

sendo, portanto, excluída da aplicação da LGPD; 

- Promover a transparência sobre a forma pela qual a JOY MODEL trata dados pessoais; e 

- Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que envolva dados pessoais. 

2.2. A aplicação desta Política será pautada pelo dever de boa-fé e pela observância de princípios legais, a 

saber: finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação. 

 

3. INFORMAÇÕES SUJEITAS À POLÍTICA 

3.1. Estão sujeitas à esta Política: 

- As informações fornecidas no contexto da prestação dos serviços pela JOY MODEL sendo todo o seu 

objeto realizado na área artística, de agenciamento, treinamento artístico, orientação e preparação de 

modelos, com o intuito de intermediar a melhor relação para utilização dos serviços artísticos, sendo todos 

e cada um contratados e autorizados por todas as partes a cada trabalho realizado; 

-  As informações de colaboradores e parceiros coletadas no contexto de obrigação contratual ou legal. 

4. DADOS COLETADOS, FORMA E FINALIDADE DA COLETA 

 

4.1. As informações são coletadas por meios éticos e legais, informados pelo proprietário dos dados, e 

armazenadas em ambiente seguro, pelo prazo exigido na regulamentação vigente. A JOY MODEL se 

compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o sigilo e a confidencialidade das informações 
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que não precisem ser expostas para a finalidade do objeto com base em serviços artísticos, dados pessoais 

ou especificações a que tiver acesso ou que porventura venha a conhecer ou ter ciência sobre os serviços 

prestados, de seus agenciados, de seus clientes, bem como dos indivíduos diretamente relacionados aos 

clientes, a que venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços pela JOY MODEL, sendo-lhe vedado 

ceder e/ou permitir acesso por terceiros a tais informações, ressalvadas as hipóteses descritas nesta 

Política e em cumprimento do objeto empresarial. 

 

4.2. O acesso de terceiros às informações coletadas pela JOY MODEL se dá exclusivamente para 

atendimento das finalidades informadas no objeto social empresarial, agenciamento artístico como base, 

e dentro do limite necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso normal dos seus negócios 

artísticos, exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política no desempenho das 

atividades da JOY MODEL ou no oferecimento ao cliente de conteúdo específico e autorizado sobre a sua 

área de atuação. 

4.3. A JOY MODEL poderá compartilhar informações de forma autorizada e de acordo com a realização 

de suas atividades artísticas, publicamente e/ou com seus parceiros, desde que vinculadas ao objeto 

empresarial.  

4.4. Os dados são coletados voluntariamente pelo USUÁRIO e pode incluir: Dados pessoais com 

qualificação, imagens, fotos e vídeos com a finalidade artística registrada no objeto empresarial, todos 

cedidos e plenamente autorizados pelo Usuário Artista, ou colaboradores, parceiros.   

4.5. Não somos responsáveis pela precisão, veracidade ou falta dela nas informações que 

o USUÁRIO prestar à JOY MODEL ou pela sua desatualização, quando é de sua responsabilidade prestá-

las com exatidão ou atualizá-las. 

4.6. Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política de 

Privacidade. 

4.7. O consentimento que o USUÁRIO fornece para as finalidades de uso dos dados é coletado de forma 

individual, clara, específica e legítima. 

4.8. Os dados coletados e as atividades registradas também poderão ser compartilhados: 

a) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver 

determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; 

b) De acordo com as solicitações e autorizações por trabalhos realizados pelo próprio USUÁRIO. 

4.9. A base de dados formada por meio da coleta de dados no PORTAL JOY MODEL é de nossa 

propriedade e responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão 
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feitos dentro dos limites e propósitos dos negócios e descritos nesta Política de Privacidade além de plena 

regularidade à Legislação vigente. 

4.10. O USUÁRIO é corresponsável pelo sigilo de seus dados pessoais, por ter pleno e irrestrito acesso a 

estes. O compartilhamento de senhas e dados de acesso viola esta Política de Privacidade e os Termos de 

Uso do PORTAL JOY MODEL. 

4.11. Internamente, os dados de que coletamos são acessados somente por profissionais devidamente 

autorizados, respeitando os princípios de necessidade e relevância para os objetivos da atividade 

empresarial proposta pela empresa JOY MODEL. 

 

5. COMO ARMAZENAMOS OS DADOS E REGISTROS 

5.1. Os dados coletados e os registros de atividades serão armazenados em ambiente seguro e controlado 

pelo prazo mínimo estipulado conforme Lei. 

5.2. Caso haja solicitação do USUÁRIO, os dados poderão ser apagados antes desse prazo. Pode ocorrer 

que os dados precisem ser mantidos por período superior, por motivo de lei, ordem judicial, prevenção à 

fraude (art. 11, II, “a” da Lei Geral de Proteção de Dados “LGPD”, Lei nº 13.709/2018), proteção ao crédito 

(art. 7º, X, LGPD) e outros interesses legítimos, em conformidade com o artigo 10 da LGPD. Findo o prazo 

e a necessidade legal, serão excluídos com uso de métodos de descarte seguro, ou utilizados de forma 

anonimizada para fins estatísticos. 

5.3. Os dados coletados serão armazenados em servidores localizados no Brasil, bem como em ambiente 

de uso de recursos ou servidores na nuvem, o que enseja, neste último caso, transferência ou 

processamento dos dados fora do Brasil, quando referir-se a trabalhos plenamente autorizados 

internacionais. 

5.4. Poderá ser necessário que a JOY MODEL, transmita seus dados pessoais, portanto, a outras empresas 

afiliadas ou a Agência que poderá estar sediada fora do Brasil, mas que atua com os trabalhos artísticos 

em nome da JOY MODEL ou em parceria com ela, e que será plenamente autorizado pelo usuário quando 

da contratação deste trabalho. A JOY MODEL exige que todas as empresas com as quais realiza parcerias 

e seus prestadores de serviços utilizem os dados pessoais do USUÁRIO em conformidade com 

esta Política de Privacidade. 

 

6. EXIBIÇÃO, RETIFICAÇÃO, LIMITAÇÃO, OPOSIÇÃO DE DADOS 

6.1. O USUÁRIO pode solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais, por meio dos seguintes 

canais: 
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(i) CONTATO: acessível através do presente; 

(ii) E-mail: administrativo@joymgmt.com,  ou pelo telefone +55 (11) 2592-8747. 

6.2 Pela mesma ferramenta, o USUÁRIO poderá também (sempre observando o contrato firmado em cada 

caso com a JOY MODEL para a sua prestação de serviços): 

(i) Requerer a limitação do uso de seus dados pessoais; 

(ii) Manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais; 

6.3. Para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e preservação de direitos, poderemos 

permanecer com o histórico de registro dos dados do USUÁRIO por prazo maior nas hipóteses em que a 

lei ou norma regulatória assim estabelecerem ou para preservação de direitos. 

6.4.  Visando a segurança das informações fornecidas pelos clientes, a JOY MODEL dispõe de processos 

de segurança físicos, lógicos, técnicos e administrativos compatíveis com a sensibilidade das informações 

coletadas, cuja eficiência é periodicamente avaliada. 

6.5.  A JOY MODEL implementa novos procedimentos e melhorias tecnológicas contínuas para proteger 

os dados pessoais coletados, sendo necessária, no entanto, a análise diante de seu objeto artístico e visto 

este, por sua especificidade de exposição, estar excluído de sanções por parte da LEI DE PROTEÇÃO DE 

DADOS.  

6.6. Não obstante às medidas de segurança adotadas, a JOY MODEL não se responsabiliza por prejuízos 

decorrentes da violação da confidencialidade das informações em virtude da ocorrência de qualquer fato 

ou situação que não lhe seja imputável. 

6.7. No tratamento das informações coletadas a JOY MODEL utiliza de sistemas estruturados de forma a 

atender aos requisitos de segurança e transparência, aos padrões de boas práticas e de governança e aos 

princípios gerais estabelecidos em Lei. 

6.8. Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política. 

7. COOKIES 

7.1. Para facilitar o uso do PORTAL JOY MODEL, são utilizados “Cookies”. Cookies são pequenas 

unidades de dados armazenadas no disco rígido do seu computador pelo seu navegador e que são 

necessárias para o uso do PORTAL JOY MODEL. 

7.2. Os Cookies permitem que uma Plataforma Digital memorize informações sobre a visita do USUÁRIO, 

o seu idioma preferido, seus filtros mais utilizados, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que 

mailto:administrativo@joymgmt.com
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a JOY MODEL considera relevantes para tornar a experiência muito mais eficiente. Esses Cookies também 

serão usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos sites, 

permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a necessidade de introduzir 

repetidamente as mesmas informações. Eles não armazenam dados pessoais nem coletam informações 

de identificação pessoal. 

7.4. Como prevenir que os cookies sejam armazenados no seu disco rígido e/ou eliminá-los 

7.4.1. A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar automaticamente os Cookies. 

O USUÁRIO poderá alterar as configurações para bloquear o uso de Cookies ou alertá-lo quando um 

Cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. 

7.4.2. Depois de autorizar o uso de Cookies, o USUÁRIO pode sempre desativar parte ou a totalidade dos 

nossos Cookies. 

7.4.3. Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar Cookies, nomeadamente 

através da seleção das definições apropriadas no respectivo navegador. O USUÁRIO pode configurar os 

Cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser. 

7.4.4. Note-se que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem 

corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Temos o direito de alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a 

finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma 

que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao USUÁRIO verificá-la sempre que efetuar o acesso no 

PORTAL JOY MODEL. 

8.2. Ocorrendo atualizações neste documento e que demandem nova coleta de consentimento, serão 

notificadas por meio dos contatos que nos fornece no cadastro. 

8.3. Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de Privacidade, o 

USUÁRIO poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir: 

 

(i) CONTATO: acessível através do presente; 

(ii) E-mail: administrativo@joymgmt.com,  ou pelo telefone +55 (11) 2592-8747; 

8.4. Caso empresas terceiras realizem o processamento de quaisquer dados coletados, estas deverão 

respeitar as condições aqui estipuladas e nossas normas de Segurança da Informação, obrigatoriamente. 

mailto:administrativo@joymgmt.com
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A JOY MODEL exige a todos os terceiros que mantenham a confidencialidade das informações a eles 

compartilhadas ou que tenham acesso em virtude do exercício da sua atividade, bem como que utilizem 

tais informações exclusivamente para os fins expressamente permitidos. No entanto, a JOY MODEL não 

se responsabilizará pelo uso indevido de tais informações, seja por terceiros ou por seus colaboradores, 

em virtude do descumprimento desta Política e das obrigações contratuais assumidas por referidos 

terceiros com a JOY MODEL por meio de instrumentos próprios. 

 

8.5. Caso alguma disposição desta Política de Privacidade seja considerada ilegal ou ilegítima por 

autoridade competente, as demais condições de acordo com a Lei e na melhor forma de direito 

permanecerão vigentes. 

 

8.6. O USUÁRIO reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços informados no seu 

cadastro), SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra forma digital, virtual e digital 

também são válidas, eficazes e suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços 

que prestamos, bem como às condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, 

ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas nesta Política de Privacidade. 

 

9. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

 

9.1. A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma 

português, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir qualquer litígio ou controvérsia 

envolvendo o presente documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou 

funcional pela legislação aplicável. 

 

21 de outubro de 2020. 

 

JOY MODEL 


