
A proteção de dados relativos a pessoas é de suma importância 
para as empresas do Grupo Weishaupt.  
 
Com as informações a seguir, gostaríamos de lhes dar uma visão 
geral sobre o processamento de seus dados pessoais e seus 
direitos relativos aos regulamentos de proteção de dados. Quais 
dados são processados em particular e de que maneira são 
utilizados, depende em grande parte do escopo de 
fornecimento/serviços requerido e/ou acordado. 
Além disso, nem todas estas informações se aplicam a você. 
Quem é responsável pelo processamento e a quem você pode 
se dirigir? 
 
Responsável: Weishaupt do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 
Av. Visconde de Indaiatuba, 1801 –  
13338-010 – Indaiatuba – SP  
e portanto “órgão responsável”. 
 
 
Dados de contato do responsável por proteção de dados: 
Você pode entrar em contato com nosso responsável por 
proteção de dados através do e-mail 
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de ou via correio à empresa 
citada acima, aos cuidados do Responsável por Proteção de 
Dados. 
 
 
1.    Quais tipos de dados são processados pelo Grupo 

Weishaupt? 
       Processamos dados pessoais, os quais recebemos de 

nossos clientes ou pessoas relacionadas, no âmbito de 
nossa relação comercial. Além disso, processamos – na 
medida do necessário para a execução de nossos serviços 
contratuais – dados pessoais, que obtemos de maneira 
legítima de fontes de acesso público (p.ex. imprensa ou 
internet) ou que nos são transmitidos com autorização de 
outras empresas, parceiros contratuais ou de terceiros (p.ex. 
de uma agência de informações). 

 
       Dados pessoais relevantes são: 
       –   nome e sobrenome;  
       –   empresa e cargo; 
       –   endereço, e-mail, número de telefone ou fax; 
       –   dados de identificação (p.ex. documento de identidade); 
       –   informações de conta, desde que necessário (p.ex. em 

caso de pagamento eletrônico). 
 
       Além disso, são processadas informações, que são 

necessárias para o cumprimento do contrato. 
 
 
2.    Qual é o objetivo e sob quais fundamentos jurídicos 

ocorre o processamento? 
       Processamos dados pessoais de acordo com as 

determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
      a)  Cumprimento de obrigações contratuais 
            Os objetivos do processamento de dados baseiam-se 

principalmente no produto e/ou prestação de serviços 
específicos. Seus dados são coletados principalmente 
pelas seguintes razões: 

            –   para cumprir nossas obrigações contratuais; 
            –   para realização de obrigações pré-contratuais; 
            –   para cumprimento de nossas obrigações legais (p.ex. 

verificação das listas de sanções da União Europeia); 
            –   para poder identificá-lo como cliente; 
            –   para emissão de fatura e eventualmente para 

advertência em caso de atraso de pagamento; 
            –   para reivindicação de eventuais direitos contra você. 
 

      b)  no âmbito do conflito de interesses 
            Se necessário, processamos seus dados além do real 

cumprimento do contrato em defesa de interesses 
legítimos nossos ou de terceiros nas seguintes 
situações: 

            –   medidas para gerenciamento de vendas e 
desenvolvimento de serviços e produtos; 

            –   medidas para análise do comportamento de clientes e 
para otimizar produtos e serviços; 

            –   ações de marketing, desde que você não tenha 
discordado da utilização de seus dados; 

            –   reivindicação de direitos legítimos e defesa em ações 
judiciais; 

            –   medidas para segurança de prédios e instalações; 
            –   processos organizacionais dentro do grupo de 

empresas da Max Weishaupt. 
 
      c)  em razão de seu consentimento  
            Caso você nos tenha concedido de maneira expressa 

seu consentimento para o processamento de dados 
pessoais para determinados fins (p.ex. pesquisas, 
avaliações, convites de eventos, produção e divulgação 
de fotos, ações de marketing etc.), a legalidade deste 
processamento é dada com base no seu consentimento. 
Um consentimento expresso pode ser revogado a 
qualquer momento, com efeitos futuros. A revogação de 
um consentimento tem efeito futuro e não atinge a 
legitimidade de dados processados antes da revogação. 

            Você pode fazer esta revogação a qualquer momento no 
endereço abaixo: 

            e-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
      d)  em razão de uma obrigação legal 
            (p.ex. revisão de listas de sanções europeias no âmbito 

da verificação do controle de exportações) 
 
 
3.    Quem recebe seus dados? 
       Dentro da empresa, recebem acesso a seus dados aquelas 

pessoas, que necessitam destes para cumprimento de 
nossas obrigações contratuais e legais. Prestadores de 
serviços contratados por nós também podem receber dados 
para estes fins. São empresas, entre outras, nas categorias 
de prestadores de serviços de TI, logística, impressão de 
documentos, telecomunicações, consultoria, bancos, 
companhias de seguro, auditorias e repartições públicas. 

       Caso terceiros recebam acesso a seus dados pessoais, a 
Weishaupt irá tomar medidas técnicas e organizacionais, 
que são obrigatórias, para garantir que seus dados pessoais 
sejam processados somente na medida em que este 
processamento seja necessário. Basicamente, somente 
podemos transmitir informações de nossos clientes, caso 
determinações legais as exijam, o cliente tenha consentido 
expressamente ou quando a transferência seja necessária 
para a execução de serviço contratualmente devido. 

       Como empresa global, os dados que coletamos podem ser 
divulgados internacionalmente a todas as corporações do 
Grupo Weishaupt, desde que exista um interesse legal do 
Grupo Weishaupt de acordo com a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 
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4.    São transmitidos dados a um outro país? 
       A transmissão de dados a pessoas em outros países 

acontece desde que: 
       –   seja necessário para a execução de seus pedidos (p.ex. 

solicitações de pagamento); 
       –   seja exigido por lei (p.ex. requisitos de notificações 

fiscais) ou 
       –   você tenha nos concedido seu consentimento. 
 
       Caso dados sejam transmitidos a um outro país, nós ou um 

processador por nós requisitado observará as condições 
válidas da Lei Geral de Proteção de Dados neste contexto, 
para garantir que o nível de proteção assegurado pelos 
regulamentos de proteção de dados para pessoas físicas 
não seja comprometido. 

 
 
5.    Por quanto tempo seus dados são armazenados? 
       Processamos e armazenamos seus dados pessoais até que 

sejam necessários para o cumprimento de nossas 
obrigações contratuais e legais ou os prazos legais de 
retenção prescrevam o armazenamento. 

 
 
6.    Seus direitos como pessoa atingida 
       Qualquer pessoa atingida tem o direito à informação e à 

retificação conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. 
Você pode solicitar a retificação de informações incorretas 
ou a integralidade de seus dados pessoais armazenados por 
nós. 

 
       Você tem direito à exclusão. Você pode solicitar a exclusão 

de seus dados pessoais armazenados conosco, desde que 
seu processamento não seja necessário para exercer o 
direito à liberdade de expressão e informação, para 
cumprimento de uma obrigação legal, por razões de 
interesse público ou para reivindicação, exercício ou defesa 
de direitos.  

 
       Você tem o direito à limitação do processamento. Você 

pode solicitar a limitação do processamento de seus dados 
pessoais, desde que a veracidade dos dados seja 
contestada por você, o processamento seja ilegítimo, mas 
você recuse sua exclusão. Além disso, você tem esse 
direito, caso não precisemos mais dos dados, você, 
entretanto, necessite para reivindicação, exercício ou defesa 
de direitos. 

 
       Você tem direito à contestação. 
 
       Você tem direito à transmissibilidade de dados. Você pode 

solicitar que nós lhe encaminhemos seus dados pessoais, 
os quais você colocou à nossa disposição, em um formato 
estruturado. 

 
       Em caso de direito à informação e à exclusão, valem as 

limitações da Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
       Você também tem o direito de apresentar uma reclamação a 

uma autoridade supervisora de proteção de dados 
competente. Você pode fazer uma reclamação perante a 
autoridade supervisora por nós responsável, p.ex. se você 
acredita, que nós processamos seus dados pessoais de 
maneira ilegítima. A autoridade competente no Brasil é: 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão 
federal. 

 

      Contato: 
       Weishaupt do Brasil Indústria e Comércio Ltda., Av. 

Visconde de Indaiatuba, 1801 
13338-010 – Indaiatuba – SP  
e-mail: datenschutzbeauftrager@weishaupt.de 

 
 
7.     Existe alguma obrigação para você no que diz respeito 

ao fornecimento de dados? 
       No âmbito de nossa relação comercial, você precisa 

fornecer aqueles dados pessoais, os quais são necessários 
para o registro, execução e finalização de uma relação 
comercial e para cumprimento das obrigações legais 
relacionadas ou para cujo levantamento somos legalmente 
obrigados. Sem estes dados, geralmente não seremos 
capazes de fechar um contrato com você, de realizar e 
finalizar o mesmo. 

 
 
8.    Contato 
       Para sugestões ou reclamações em relação ao 

processamento de seus dados pessoais, recomendamos 
que entre em contato com: 

 
       Responsável por proteção de dados 
       Av. Visconde de Indaiatuba, 1801 
       13338-010 – Indaiatuba – SP  
       ou 
       e-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de  
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