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Privacidade de Informação.
NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE DO SITE DE ACORDO COM O GDPR
Última alteração: 25 de maio de2018
A entidade Axalta (Axalta, nós, nosso) acredita que é importante que você entenda como a Axalta coleta, armazena e utiliza informações
relacionadas aos visitantes de nosso site, clientes e fornecedores. Nós aderimos a esta Notificação de Privacidade de Acordo com o GPDR
(Notificação) e à nossa política de cookies publicada neste site relacionadas à coleta, utilização e divulgação de dados pessoais e não
pessoais coletados através do site ou no curso de nossas atividades comerciais conduzidas em qualquer outra parte, quando atuamos como
controladores destes dados e quando seu processamento for governado pelas Regras Gerais para Proteção de Dados (GDPR). Esta
Notificação não se aplica a informações coletadas, armazenadas, compartilhadas ou distribuídas por sites de terceiros. Esta Notificação pode
ser atualizada periodicamente.
Para efeito da lei de proteção de dados aplicável, a Axalta é a controladora de todos os seus dados pessoais coletados no site ou de outra
forma, para que possamos conduzir ou desenvolver nossos negócios com você. Para efeito desta Notificação, dados pessoais significa
qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável.
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Informações que coletamos automaticamente
Quando você visita nosso site, nosso servidor coleta automaticamente algumas informações geradas pelo navegador ou pelo dispositivo, as
quais podem, em alguns casos, constituir dados pessoais, incluindo, mas não limitado a:
seu domínio;
seu endereço IP;
a data, hora e duração de sua visita;
seu tipo de navegador;
seu sistema operacional;
suas visitas de página;
informações de terceiros;
outras informações relacionadas ao seu computador ou dispositivo;
tráfego da internet,
Seu comportamento de usuário (ex. como você interage com o site).
Não utilizamos estas informações coletadas automaticamente para tentar identificá-lo(a) pelo nome e não as associamos com as informações
fornecidas voluntariamente por você, conforme descrito abaixo.
Informações fornecidas por você
Para acessar ou utilizar certas partes do site ou desfrutar de sua total funcionalidade, ou então conduzir negócios conosco ou buscar
conduzir negócios conosco, podemos solicitar o fornecimento de alguns dados pessoais das seguintes formas:
através do preenchimento de formulários (por exemplo, um formulário de "Contato") em nosso site ou em uma feira comercial ou em
qualquer outro lugar onde conduzamos negócios;
através do download de documentos de nosso site;

através do cadastramento em boletins informativos ou outras comunicações;
ao entrar em contato conosco por telefone, e-mail ou de outra forma utilizando nossos dados de contato; ou
ao se candidatar a um emprego, colocação ou estágio em nossa plataforma de recrutamento, em relação à qual você
deve também consultar as notificações de privacidade específicas disponibilizadas a você durante o processo de
recrutamento.
Normalmente, os dados pessoais fornecidos por você podem incluir nome, empresa, endereço comercial, número de telefone e endereço de
e-mail e quaisquer informações pessoais necessárias para solucionar solicitações ou reclamações. Quando você estiver se candidatando
a um emprego, colocação ou estágio, você precisará fornecer algumas informações adicionais, como por exemplo,
relacionadas à sua formação, histórico profissional e direito de trabalho, em conformidade com uma notificação de privacidade
específica para candidatos a emprego.
Estas informações pessoais são necessárias para a celebração de um contrato com você (como na antecipação de um contrato de
trabalho ou de um contrato de prestação de serviços) ou para realizar um contrato com você (como para a prestação de serviços a seu
pedido) e o não fornecimento destas informações pode resultar em nossa incapacidade de fornecer os serviços ou produtos solicitados, ou
de considerar sua candidatura para um posto de trabalho.
Webtracking
Webtracking / Análise
Utilizamos um software de rastreamento na web (webtracking) e de análise da internet para determinar a frequência de uso e o número de
pessoas que visitam nosso site. Neste contexto, não coletamos nenhum dado pessoal que possa nos revelar a sua identidade. Será
processado apenas o endereço IP usado no momento da sua visita ao nosso site. Estes dados serão utilizados por todo o grupo apenas de
forma agregada para fins estatísticos e para o desenvolvimento de nossos sites.
Nosso software de rastreamento (webtracking) e de análise na web é operado por um prestador de serviços terceirizado, a Webtrekk GmbH,
de Berlim, na Alemanha, com base em um acordo com a Axalta, LLC para todas as empresas do Grupo Exalta.
Você pode optar por se opor à coleta e utilização das informações supracitadas para fins estatísticos e para o desenvolvimento de nossos
sites a qualquer momento ao
·

desativar a configuração “rastrear usuários” em seu navegador; ou

·

utilizando o mecanismo de cancelamento fornecido pela Webtrekk GmbH aqui

Social Bookmarking
Este site contém o plugin “Addthis” que permite que você compartilhe certos conteúdos do site através de uma seleção de redes sociais ou
outras páginas. O plugin Addthis utiliza Cookies (veja abaixo) e coleta certas informações (ex. a hora de sua utilização do plugin Addthis ou as
configurações de idiomas em seu navegador) que são processados pela AddThis, LLC nos EUA. Maiores informações relacionadas à coleta,
processamento e utilização de dados e informações pela AddThis, LLC podem ser encontradas em www.addthis.com/privacy. A Axalta não
coleta, processa ou utiliza estas informações.
Você pode optar se opor à coleta e utilização das informações supracitadas pela AddThis, LLC utilizando o mecanismo de exclusão
fornecido aqui.
Outros dados pessoais
Outros dados pessoais como seu nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail não são coletados a não ser que você os
forneça a nós de forma ativa, ex. em conexão com uma pesquisa, o processamento de uma solicitação feita por você, sua inscrição em nosso
site ou em conexão com um pedido (veja abaixo).
Cookies
Nosso site utiliza cookies.
Utilizamos os seguintes "cookies" em nossos sites em conexão com algumas das funcionalidades descritas acima. "Cookies" são pequenos
arquivos que permitem que armazenemos informações individuais relacionadas ao seu computador ou outro dispositivo utilizado para acessar
nosso site. Os "cookies" nos ajudam a, por exemplo, determinar a frequência de uso e o número de pessoas que visitam nosso site e para
criar nossos serviços da forma mais confortável e eficiente para você.

Cookie

Nome

Finalidade

Cookies de análise

.webtrekk.com

O sistema de análises da Axalta utiliza cookies para reunir
informações relacionadas à atividade do visitante nos sites e em
outros serviços on-line da Axalta. Os dados reunidos são
enviados para a Webtrekk, nossa parceira de análises, para
posterior análise e geração de relatórios. A Axalta utiliza estas
informações para ajudar a melhorar os serviços fornecidos aos
seus usuários. Os dados são utilizados apenas de forma
agregada. Mais detalhes podem ser encontrados aqui.

Cookies de desempenho

.axaltacs.com, .axalta.com,
.standox.com, .spieshecker.com,
.cromax.com

Estes cookies permitem que a Axalta se lembre de suas
escolhas, como o idioma ou a região em que você está e forneça
recursos melhores e mais pessoais. As informações que estes
cookies coletam podem ser mantidas no anonimato e eles não
podem rastrear as atividades de seu navegador em outros sites.

Cookies de funcionalidade

auth.axaltacs.com

Este cookie é necessário para facilitar a funcionalidade básica
do site, como lembrar o estado de acesso e permite que você
seja conectado(a) automaticamente a um serviço da Axalta para
o qual você já está registrado.

Cookies de análise

.addthis.com

O cookie é utilizado para agregar dados para fornecer relatórios
para os sites que utilizam o AddThis. O Addthis fornece análises
que ajudam a Axalta a entender melhor seus visitantes. Por
exemplo, o Addthis usa um ID gerado aleatoriamente atribuído a
cada navegador da internet para dizer ao publicador do site
quantas pessoas estão compartilhando conteúdo. Eles também
usam dados agregados de navegação para dizer a um
publicador do site se as pessoas que estão mais propensas a
compartilhar seu conteúdo com seus amigos, por exemplo, são
fãs de esporte.

O conteúdo de um cookie é limitado a um número de identificação. Nome, endereço IP ou outras informações relacionadas à sua verdadeira
identidade somente são coletadas na medida do necessário para a operação dos cookies de funcionalidade (ex. em conexão com a função
de acesso).
A maioria dos navegadores da internet permitem algum controle da maioria dos cookies através das configurações do navegador. Para saber
mais sobre os cookies, incluindo como ver quais cookies foram configurados e como gerenciá-los e excluí-los,
visite www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.
Utilização de dados pessoais
A seguir está uma visão geral dos nossos objetivos de utilização de seus dados pessoais. Maiores informações sobre como processamos
seus dados pessoais podem ser fornecidas a você em uma notificação ou contrato em separado.
Todo processamento e utilização de seus dados pessoais é justificado por uma “condição” para processamento. Além disso, o
processamento de dados pessoais sensíveis (como uma religião e nacionalidade fornecidos durante uma candidatura de emprego)
é sempre justificado de forma especifica. Na maioria dos casos, o processamento será justificado pois:
o processamento é necessário para a realização de um contrato com você ou para que possamos tomar medidas para celebrar um
contrato mediante sua solicitação, como para concluir um pedido, para avaliar uma candidatura de emprego, ou para fornecer
informações solicitadas por você sobre um produto;
o processamento é necessário para que possamos cumprir com uma obrigação legal relevante, como a manutenção de registros
contábeis ou para verificar a elegibilidade para o emprego;
o processamento está em nossos interesses legítimos, os quais não são substituídos pelos seus interesses e direitos fundamentais.
Nossos interesses legítimos são utilizar os dados dos fornecedores, clientes e dos usuários do site para conduzir e desenvolver
nossas atividades de negócios com eles e com outros, ao mesmo tempo em que limitamos a utilização de seus dados pessoais para
fins que apoiem a conduta e o desenvolvimento de nossos negócios; ou
o processamento foi consentido por você.
Utilizamos os dados pessoais que coletamos para:
conduzir e desenvolver nossos negócios com você e com outras pessoas, conforme mais completamente descrito abaixo;
fornecer a você quaisquer serviços ou produtos contratados por você;
administrar e gerenciar o desempenho dos contratos de compra ou venda com nossos fornecedores e clientes;
fornecer suporte pós-vendas;
processar, avaliar e finalizar certas transações envolvendo o site e transações mais gerais, envolvendo produtos e serviços da Axalta;
operar, avaliar, manter, melhorar e desenvolver o site (inclusive monitorando e analisando tendências, acesso e utilização do site para
fins de propaganda e marketing);
avaliar, melhorar e desenvolver nossos produtos e serviços de forma geral;
personalizar nosso site de acordo com as necessidades dos usuários;
envolver você em assuntos relacionados a eventos, promoções, site/produtos e serviços da Axalta;
fornecer a você documentos e comunicações solicitados por você;
entrar em contato com usuários para solucionar suas dúvidas ou reclamações;
oferecer suporte e gerenciar um processo de recrutamento, recolocação ou estágio, inclusive a consideração de
candidaturas e ofertas de trabalho;
enviar a você comunicações de marketing, quando for de nosso direito fazê-las;
proteger e garantir a segurança do site, de informações confidenciais e proprietárias da Axalta e dos funcionários da Axalta;

gerenciar, proteger e investigar fraudes, exposição a riscos, reclamações ou outras obrigações, inclusive, mas não limitado a violação
de nossos termos de contrato ou leis ou regulamentações;
compartilhar suas informações pessoais com terceiros em conexão com a potencial ou real venda de nossa empresa ou qualquer um
de nossos ativos, ou dos ativos de qualquer empresa afiliada, caso no qual os dados pessoais de nossos usuários detidos por nós
podem ser um dos ativos transferidos;
A Axalta não venderá ou alugará seus dados pessoais a nenhum terceiro.
Divulgação de dados pessoais
Fazemos parte do grupo global Axalta, e ocasionalmente será necessário compartilhar seus dados pessoais com nossas empresas afiliadas
para as finalidades descritas acima. Também podemos nomear fornecedores de serviços terceirizados (os quais operarão sob nossas
instruções) para nos dar assistência no fornecimento de informações, produtos ou serviços a você, na condução e gerenciamento de nossos
negócios, ou na gestão e melhoria de nossos produtos, serviços ou do site. A Axalta pode compartilhar seus dados pessoais com estas
empresas afiliadas e terceiros para prestar serviços os quais o terceiro foi contratado pela Axalta para realizar em nome da Axalta, sujeito a
restrições contratuais adequadas e medidas de segurança, ou, caso acreditemos ser razoavelmente necessário para evitar danos ou perdas,
ou se acreditarmos que a divulgação promoverá uma investigação de atividades ilegais reais ou suspeitas.
Caso suas informações pessoais sejam transferidas para fora da UE, para outras afiliadas da Axalta ou para prestadores de serviços
terceirizados, tomaremos medidas para garantir que seus dados pessoais recebam o mesmo nível de proteção que receberiam caso
permanecessem dentro da UE, incluindo a celebração de contratos de transferência de dados que utilizem as Cláusulas Contratuais Padrão
aprovadas pela Comissão Europeia, ou com base em esquemas de certificação como o Escudo de Proteção da Privacidade UE – EUA. Para
transferências de dados pessoais entre afiliadas da Axalta, estabelecemos as Cláusulas Contratuais Padrão aprovadas pela Comissão
Europeia. A lista de todos os países para os quais seus dados serão transferidos, e se cada país se beneficia de uma decisão da Comissão
Europeia determinando que o país ofereça proteção adequada para dados pessoais, está aqui apresentada Lista de países. Você tem o
direito de obter informações sobre o mecanismo sob o qual seus dados pessoais são transferidos para fora da UE. Os dados para contato
podem ser encontrados no final desta página.
A Axalta reserva o direito de compartilhar quaisquer informações fornecidas por você que não sejam consideradas dados pessoais ou que
não estejam de outra forma sujeitas a restrições contratuais.
Crianças
O site não deve ser utilizado por crianças menores de 16 anos e a Axalta não coleta, armazena, compartilha ou utiliza dados pessoais de
crianças menores de 16 anos de forma intencional. Caso você seja menor de 16 anos, não forneça nenhum dado pessoal, mesmo que o site
peça para que o faça. Caso você seja menor de 16 anos e tenha fornecido dados pessoais, peça aos seus pais ou guardião(ões) que entrem
em contato com a Axalta e a Axalta excluirá todos estes dados pessoais.
Marketing e-mails
Quando nos for de direito, e sujeito à sua autorização quando necessário, podemos entrar em contato com você através de e-mail para falar
sobre nossos produtos e serviços. Caso você não queira mais receber comunicações de marketing, use o link “cancelar cadastro” fornecido
em seus e-mails, ou entre em contato diretamente conosco e não enviaremos mais comunicações a você.
Segurança
A Axalta visa salvaguardar e proteger seus dados pessoais contra o acesso não autorizado, utilização ou divulgação indevida, alteração não
autorizada ou destruição ilegal ou perda acidental, e a Axalta utiliza e mantém certos processos, sistemas e tecnologias cabíveis para isso. No
entanto, você pode reconhecer que nenhuma transmissão pela internet é totalmente segura ou livre de erros e que estes processos,
sistemas e tecnologias utilizados e mantidos pela Axalta estão sujeitos a limitações. Portanto, não podemos nos responsabilizar pelo acesso
não autorizado ou não intencional que está além do nosso controle.
Retenção de seus dados pessoais
Aplicamos uma regra geral que visa manter os dados pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir os propósitos para os quais eles
foram coletados. Em geral, retemos seus dados pessoais por um período correspondente a um estatuto de limitação, por exemplo, para
manter um registro preciso de suas relações conosco. No entanto, em algumas circunstâncias, podemos reter dados pessoais por outros
períodos, por exemplo, quando somos obrigados a fazer isso de acordo com exigências legais, fiscais e contábeis, ou quando formos
obrigados a fazer isso por um processo legal, uma autoridade legal ou outra entidade governamental que tenha autoridade para fazer esta
solicitação, pelo período necessário.
Com relação ao marketing, retemos seus dados pessoais por 12 meses após sua última solicitação de serviço ou outro tipo de contato
iniciado por você.
Links externos
O site pode conter links para sites de terceiros. Uma vez que a Axalta não controla ou se responsabiliza pelas práticas de privacidade destes
sites, incentivamos você a avaliar as políticas de privacidade destes sites de terceiros. Esta notificação se aplica apenas aos dados pessoais
coletados por nossos sites ou no curso de nossas atividades comerciais.
Seus direitos
Tomaremos medidas de acordo com a legislação aplicável para manter seus dados pessoais precisos, completos e atualizados. Você tem
direito de solicitar qualquer correção (isto é, retificação) de dados pessoais que estejam inadequados, incompletos ou incorretos.
Você também tem o direito de solicitar acesso aos seus dados pessoais, bem como obter informações adicionais sobre o seu processamento.
Caso seus dados pessoais sejam processados em consonância com seu consentimento, você tem o direito de retirar o consentimento a
qualquer momento, sem afetar a legalidade do processamento com base no consentimento anterior à sua retirada.
Além disso, você tem o direito a se opor ao processamento de seus dados pessoais ou a ter seus dados pessoais excluídos, sob certas
circunstâncias.
A partir de 25 de maio de 2018, os direitos a seguir também se aplicam:

·
Portabilidade de dados - onde confiamos em seu consentimento (como base legal para o processamento), ou no fato de que o
processamento é necessário para celebrar um contrato do qual você faz parte ou para tomar medidas mediante sua solicitação antes de
celebrar um contrato, e os dados pessoais são processados por meios automáticos, você tem o direito de receber estes dados pessoais
fornecidos a nós por você em um formato estruturado, normalmente utilizado e legível por máquina, e também pedir que o transmitamos a
outra controladora onde isso é tecnicamente viável.
·
Direito de exclusão - você tem o direito de solicitar a exclusão de seus dados sob circunstâncias específicas, como quando
você retira sua permissão, quando você se opõe ao processamento com base em interesses legítimos e não temos motivos legítimos
soberanos (vide abaixo) ou quando os dados pessoais são processados de forma ilegal.
·
Direito de restrição de processamento - Você tem o direito de restringir nosso processamento de seus dados pessoais (isto é,
permitir apenas seu armazenamento) quando:
o você contestar a precisão dos dados pessoais, até que tenhamos tomado medidas suficientes para corrigi-los ou verificar sua precisão;
o quando o processamento for ilegal, mas você não queira que excluamos os dados pessoais;
o quando os dados pessoais não forem mais necessários para fins de processamento, mas você precise destes dados pessoais para o
estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais; ou
o quando você tiver se oposto ao processamento justificado por motivos de interesse legítimo (vide abaixo), com verificação pendente com
relação a termos ou não os motivos legítimos convincentes para continuar o processamento.
Quando seus dados pessoais estiverem sujeitos a restrição, somente os processaremos com o seu consentimento ou para o
estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais.
·
Você também tem o direito de interpor um pedido junto à autoridade de supervisão de sua residência habitual, local de trabalho ou
local de alegada violação, se você considerar que o processamento de seus dados pessoais infringe a lei aplicável. Uma lista de autoridades
de supervisão de dados está disponível aqui http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
·
Direito de se opor ao processamento (inclusive a definição do perfil) com base em motivos de interesse legítimo quando nos baseamos em interesses legítimos para processamento de dados pessoais, você tem o direito de se opor a este
processamento. Caso se oponha, devemos parar este processamento, a não ser que demonstremos motivos legítimos para
o processamento que se sobreponham aos seus interesses, direitos e liberdades, ou que precisemos processar dados
pessoais para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais. Quando nos baseamos em interesses
legítimos como razão para o processamento, acreditamos que podemos demonstrar estes motivos de interesse legítimo,
mas consideraremos cada caso individualmente.
·
Direito de se opor ao marketing direto (incluindo a definição do perfil) - você tem o direito de se opor à utilização de
seus dados pessoais (incluindo a definição do perfil) para fins de marketing direto, como quando utilizamos seus dados
pessoais para convidá-lo(a) para nossos eventos promocionais.
Entre em contato conosco conforme indicado nas Informações de Contato no final da página caso queira exercer qualquer um de seus
direitos ou tenha alguma dúvida ou reclamação relacionada ao processamento de seus dados pessoais.
Alterações nesta Notificação
Qualquer alteração ou atualização que venhamos a realizar nesta Notificação será divulgada nesta página com antecedência. Caso
tenhamos seus dados para contato arquivados, notificaremos você com antecedência no caso de qualquer alteração realizada nesta
Notificação que seja material ou que venha a impactar você. Para outras alterações, verifique novamente com frequência para ver se houve
alguma atualização ou alteração nesta Notificação.
Informações de contato
Caso tenha alguma pergunta relacionada a esta Notificação ou queira exercer qualquer um dos seus direitos, entre em contato. Nossos
dados de contato gerais podem ser encontrados abaixo no final da página na internet.
Também temos um diretor de proteção de dados, o qual pode ser contatado através do:
protecaodedados@axalta.com
Cookies de análise

Desactivar

O sistema de análises da Axalta utiliza cookies para reunir informações relacionadas à atividade
do visitante nos sites e em outros serviços on-line da Axalta. Os dados reunidos são enviados
para a Webtrekk, nossa parceira de análises, para posterior análise e geração de relatórios. A
Axalta utiliza estas informações para ajudar a melhorar os serviços fornecidos aos seus
usuários. Os dados são utilizados apenas de forma agregada. Mais detalhes podem ser
encontrados aqui.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/privacy.print.html

