
Termos e Política de Segurança da Informação 
 
 
A Política de Segurança da Informação da Forte Logística verifica o compromisso da empresa com a 
segurança e privacidade das informações do usuário coletadas e armazenadas em nossos meios digitais 
ou serviços interativos nas solicitações de contato aqui fornecidas, em cumprimento à LGPD - Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais. Lembre-se, ao aceitar nossa Política de Segurança da Informação, você 
concorda com os termos e condições listados abaixo. 
Obrigado por visitar nosso site e por se interessar por nossa empresa e serviços. 
 
 

Consentimento 
 
 
Ao fornecer dados pessoais como nome, telefone e endereço para negociar, contratar ou obter 
conhecimento sobre serviços da Forte Logística, entendemos que você consente com a coleta de dados 
para uso da nossa empresa. 
Se você mudar de ideia, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento entrando em contato 
conosco para que possamos tratar sua solicitação através do nosso representante DPO pelo e-mail 
dpo@fortelogistica.com.br e preenchimento do formulário de solicitação.  
 
 

Segurança 
 
 
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções nos mais rígidos moldes e seguimos as 
melhores práticas para garantir que suas informações não sejam perdidas inadequadamente, usadas 
indevidamente, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 
 
 

Cookies 
 
 
Este site da Forte Logística armazena cookies no seu computador apenas se estiver usando algumas 
plataformas.  Esses cookies são usados para manter sua sessão ativa. Usamos essas informações para que 
não precise digitar a senha várias vezes. Para saber mais sobre os cookies que usamos, consulte nossa 
Política de Privacidade. 
Se você recusar, suas informações não serão armazenadas quando você visitar este site. Um único cookie 
será usado no seu navegador para lembrar sua preferência de não ser rastreado 
 
 
 
 

Alterações a esta Política de Segurança da Informação 
 
 
Sem aviso prévio reservamos o direito de modificar essa Política de Segurança da Informação de acordo 
e na frequência necessária para atendimento das leis aplicáveis. 
Você pode a qualquer momento consultar está página para verificar as alterações na Política de Segurança 
da Informação assim como receber mais informações através do contato dpo@fortelogistica.com.br. 
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