POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Webinars
Os seminários on-line ou webinars estão se tornando cada vez mais uma ferramenta poderosa
para compartilhar conhecimento e se comunicar com as pessoas on-line remotamente. De
acordo com a lei brasileira 13.709/2018, esta política explica como lidamos com os dados dos
usuários que participam de nossos seminários on-line.
MACCAFERRI, organizadora do webinar, considera que o direito à privacidade e proteção de
seus dados pessoais é de extrema importância.
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
Av. José Benassi, 2601 – Distrito Industrial FazGran, Jundiaí / SP. CEP 13.213-085.
info.br@maccaferri.com
1. OBJETIVOS DO PROCESSAMENTO E TIPOS DE DADOS PROCESSADOS
a) Promoção e desenvolvimento do webinar.
Nossas propostas de seminários on-line são enviadas para o e-mail de usuários que se
inscreveram em nosso serviço de boletim informativo ou contatos que se registraram
anteriormente em nosso sistema de CRM. Os usuários recebem um email com a descrição do
webinar, o link de registro e e-mails Marketing. É importante observar que os usuários podem
retirar facilmente seu consentimento para receber nossas mensagens clicando no link "Cancelar
inscrição" na parte inferior de qualquer email recebido.
Durante o registro no webinar MACCAFERRI, são coletados os seguintes dados pessoais:
Primeiro nome,
Sobrenome,
Correio eletrônico,
Companhia,
Estado / País,
Tipo de empresa
Função / cargo da empresa.
I) Base jurídica do processamento.
Execução de um contrato e medidas pré-contratuais adotadas a pedido do interessado.
II) Período de armazenamento de dados
MACCAFERRI armazena seus dados pessoais apenas pelo tempo estritamente necessário.
Adotamos políticas e procedimentos específicos para o gerenciamento e armazenamento de
informações, a fim de garantir que seus dados pessoais sejam excluídos após um período de
tempo razoável, ou seja, desde que seja mantida uma relação comercial (assinatura do serviço
de boletim informativo ou relação contratual);
b) Para fins comerciais ou de marketing.
Durante o registro, os usuários podem consentir em iniciativas de marketing. Nesse caso,
podemos precisar compartilhar seus dados pessoais com a empresa Maccaferri Industrial Group
mais próxima, enviar um email de marketing e fornecer suporte para a implementação de seus
projetos. Qualquer empresa do Grupo Industrial Maccaferri que recebe seus dados garante o
respeito desta Política de Privacidade e da Legislação de Privacidade Local.
A maioria dos dados pessoais coletados e usados pela MACCAFERRI para fins de marketing
refere-se a contatos profissionais de funcionários ou colaboradores de nossos clientes e outras
empresas com quem um relacionamento comercial é mantido ou está em fase pré-contratual.
MACCAFERRI envia e-mails de marketing para desenvolver ou manter um relacionamento
comercial, notificar os destinatários de novas iniciativas e patrocinar produtos e / ou serviços, de
acordo com a lei de proteção de dados e a legislação de marketing aplicável.
Como a maioria das empresas, MACCAFERRI usa a tecnologia CRM (Customer Relationship
Management) para gerenciar e monitorar suas iniciativas de marketing.

Você pode retirar facilmente seu consentimento para nossas mensagens de marketing clicando
no link "Cancelar inscrição" na parte inferior de qualquer e-mail de marketing recebido.
I) Base jurídica do processamento.
Execução de um contrato e medidas pré-contratuais adotadas a pedido do interessado.
II) Período de armazenamento de dados
36 meses
Antes do término do período de armazenamento de dados, você receberá um e-mail solicitando
a renovação do seu consentimento.
III) Para acompanhar suas solicitações de contato
Os dados fornecidos diretamente pelos usuários podem ser usados para responder às
solicitações de contato.
I) Base jurídica do processamento.
Execução de um contrato ou execução de medidas pré-contratuais adotadas a pedido do
interessado.
II) Período de armazenamento de dados
Exceto no caso em que o usuário não tenha dado o seu consentimento para o uso de dados
pessoais para fins de marketing, uma vez decorrido o período de execução da solicitação de
contato, os dados pessoais serão destruídos, excluídos ou classificados como anônimos, de
acordo com os procedimentos técnicos para exclusão e backup de dados pessoais.
2. TRANSFERÊNCIA DE DADOS OBRIGATÓRIOS
Exceto por determinadas informações exigidas por lei, sua decisão de fornecer dados pessoais
à MACCAFERRI é voluntária. Como tal, não haverá repercussões negativas se você optar por
reter seus dados pessoais. No entanto, se você optar por reter certas informações, talvez não
consigamos cumprir alguns ou todos os propósitos estabelecidos nesta política de privacidade e
você não poderá pode usar certas ferramentas ou sistemas que exigem o uso desses dados.
Se você fornecer à MACCAFERRI os dados pessoais de terceiros (como um representante,
cliente em potencial ou subcontratado), é sua responsabilidade garantir que esse terceiro
conheça o conteúdo desta política de privacidade e, se necessário, forneça seu consentimento
para a divulgação das informações para MACCAFERRI.
3. DESTINATÁRIOS
Seus dados pessoais podem ser divulgados às partes que operam como Controladores de Dados
(incluindo, entre outros, Órgãos de Supervisão e Controle e qualquer órgão público autorizado a
solicitar tais dados) ou processados, em nome da Empresa, pelos Processadores de Dados
designados. após o recebimento das instruções de uso apropriadas.
Em particular, seus dados podem ser divulgados para as seguintes categorias:
a) Empresas pertencentes ao Grupo Maccaferri que atuam como processadores de dados ou
realizam atividades contábeis ou administrativas em seu nome (por exemplo, finalidades
relacionadas ao desempenho de atividades internas organizacionais, administrativas, financeiras
e contábeis);
b) Indivíduos e / ou entidades legais que prestam serviços de vários tipos em nome da Empresa
(por exemplo, empresas de gerenciamento de sites, subcontratados no sistema, empresas de
conectividade à Internet, etc.). Essas partes também podem atuar como processadores de
dados;
c) Partes e / ou organismos públicos e privados para os quais os dados podem ser transferidos
para cumprir ou cumprir obrigações específicas estabelecidas por lei, regulamentos ou legislação
da UE. Essas partes operam como controladores ou processadores independentes de dados.
4. PROCESSADORES DE DADOS AUTORIZADOS
Os dados podem ser processados por funcionários ou colaboradores da Empresa ou por
terceiros externos denominados Processadores de Dados que executam serviços técnicos e
organizacionais do site em nome da Empresa.

5. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS PARA PAÍSES FORA DO BRASIL
Os dados podem ser transferidos para países fora do Brasil e, em particular, para:
a) Países não pertencentes à UE cujos níveis de proteção de dados foram considerados
adequados pela Comissão Europeia (“GDPR”).
ou
b) Países que possuem leis de proteção de dados.
6. DIREITOS DE ASSUNTO DE DADOS - RECLAMAÇÕES COM AUTORIDADES DE
SUPERVISÃO
Em determinadas circunstâncias e de acordo com certas condições, e exceto no caso das
exceções estabelecidas pela lei aplicável, você tem o direito de:
• Solicitar acesso aos seus dados pessoais: esse direito dá a você o direito de saber se temos
seus dados pessoais e, se houver, de obter informações sobre os dados que temos e uma cópia
desses dados.
• Solicitar a correção de seus dados pessoais: esse direito permite corrigir seus dados pessoais
em caso de imprecisões ou omissões.
• Oponha-se ao processamento de seus dados pessoais: esse direito autoriza você a solicitar
que seus dados pessoais não sejam mais processados.
• Solicitar a exclusão de seus dados pessoais: esse direito lhe dá o direito de solicitar a exclusão
de seus dados pessoais, mesmo que os dados não sejam mais necessários para os fins
pretendidos.
• Solicitar limitação do processamento de seus dados pessoais: esse direito dá o direito de
solicitar que seus dados sejam processados apenas em determinadas circunstâncias e com seu
consentimento expresso.
• Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais: concede o direito de receber uma cópia (em
formato eletrônico estruturado e de uso comum) de seus dados pessoais ou solicitar a
transmissão desses dados para outro controlador de dados.
Você pode exercer o direito de optar por não receber comunicações de marketing usando os
mecanismos de exclusão incluídos em nossas comunicações por email.
Se você optar por retirar seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais para
fins de marketing, seus dados serão removidos do nosso banco de dados CRM (Customer
Relationship Management). Este direito não afeta o direito de processar os dados pessoais
recebidos antes da retirada do consentimento ou o direito de continuar com o processamento
parcial de acordo com uma base legal alternativa à do consentimento.
Caso, apesar de nosso compromisso e esforços para proteger seus dados pessoais, você
acredite que seus direitos à proteção de seus dados pessoais foram violados, entre em contato
com INFO.BR@MACCAFERRI.COM.

