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Informações que coletamos automaticamente

seu domínio;
seu endereço IP;
a data, hora e duração de sua visita;
seu tipo de navegador;
seu sistema operacional;
suas visitas de página;
outras informações relacionadas ao seu computador ou dispositivo;
tráfego da internet;

http://localhost:4513/content/crmx_pt/pt_PT.html


seu comportamento como usuário (ex. como você interage com o site).

Informações fornecidas por você

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;
ao preencher uma pesquisa, enviar uma solicitação, fazer uma consulta, registrar-se em nosso site ou fazer um pedido;
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

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.

de um
contrato de trabalho

Rastreamento/Análise

Social Bookmarking

Cookies

Cookies persistentes

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Cookies necessários

Cookies de funcionalidade

Cookies de análise

Tipo de cookie Nome Finalidade     Vida útil



Utilização de dados pessoais

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Desempenho contratual: O processamento é necessário para que firmemos um contrato com você ou para que possamos tomar medidas
a fim de 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;
Obrigação legal: O processamento é necessário para cumprirmos a obrigação legal vigente no EEE, Reino Unido, África do Sul, Rússia ou
Turquia, no tocante a, por exemplo, manter registros contábeis ou verificar elegibilidade para o emprego;
Interesses legítimos: O processamento está dentro dos nossos interesses legítimos, os quais não são substituídos pelos seus interesses
e direitos fundamentais; ou
Consentimento: o processamento foi consentido por você.

Desempenho do contrato: prestar a você quaisquer serviços ou produtos contratados por você;
Desempenho do contrato: administrar e gerenciar o desempenho dos contratos de compra ou venda com nossos fornecedores e clientes
pessoas físicas;
Desempenho do contrato: oferecer suporte pós-venda;
Desempenho do contrato: processar, avaliar e finalizar certas transações envolvendo o site e transações mais gerais envolvendo produtos e
serviços da Axalta;
Interesses legítimos: administrar e gerenciar o desempenho dos contratos de compra ou venda com as pessoas de contato de nossos
fornecedores e clientes pessoas jurídicas;
Interesses legítimos (ou consentimento, quando exigido por lei): operar, avaliar, manter, melhorar e desenvolver o site (inclusive monitorando
e analisando tendências, acesso e utilização do site para fins de propaganda e marketing com a ajuda de software de análise);
Interesses legítimos: avaliar, melhorar e desenvolver nossos produtos e serviços de forma geral;
Interesses legítimos: personalizar nosso site de acordo com as necessidades dos usuários;
Interesses legítimos (ou consentimento, quando exigido por lei): envolver você em assuntos relacionados a eventos, promoções
site/produtos e serviços da Axalta;
Desempenho contratual (etapas pré-contratuais): fornecer-lhe documentos e comunicações solicitados por você;
Interesses legítimos: entrar em contato com usuários para solucionar suas dúvidas ou reclamações;
Desempenho contratual (etapas pré-contratuais): oferecer suporte e gerenciar um processo de recrutamento, recolocação ou
estágio, inclusive a consideração de candidaturas e fazer ofertas de trabalho;
Interesses legítimos (ou consentimento, quando exigido por lei): enviar a você comunicações de marketing, quando for de nosso direito fazê-
las;
Interesses legítimos: proteger e garantir a segurança do site, de informações confidenciais e proprietárias da Axalta, e dos funcionários da
Axalta;
Interesses legítimos: 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;
Interesses legítimos: 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;

Compartilhamento de dados pessoais

Crianças

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


Marketing

Segurança
 

Retenção dos seus Dados Pessoais

Links externos

Alterações desta Notificação

Informações de contato

Data-Privacy@axalta.com

diretor de proteção de dados

agentes de proteção de dados da UE

representantes do EEE

representantes do Reino Unido

representantes russos

representante sul-africano

representante turco

Para residentes do EEE/Suíça/Reino Unido - seus direitos

mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
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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. Sempre que
dependermos de interesses legítimos para o processamento,
acreditamos que poderemos demonstrar tais motivos legítimos, mas
iremos considerar 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.

mailto:Data-Privacy@axalta.com


Para residentes da Rússia – informações adicionais

 

Para residentes da África do Sul – informações adicionais e seus direitos
POPIA

Compartilhamento de dados pessoais

Crianças

Seus direitos

Direito de solicitar acesso - você tem o direito de solicitar acesso a qualquer um de seus dados pessoais que mantemos e de obter
informações sobre o processamento desses dados (sujeito aos motivos de recusa na Lei de Promoção do Acesso à Informação, 2000).
Direito de solicitar correção – tomaremos as devidas providências de acordo de acordo com a POPIA para manter seus dados pessoais
precisos, completos e atualizados.  Você tem o direito de solicitar qualquer correção (isto é, retificação) de dados pessoais que estejam
inadequados, incompletos ou incorretos.
Direito de solicitar exclusão – você tem o direito de solicitar a destruição ou exclusão de seus dados pessoais em determinadas
circunstâncias, inclusive quando o processamento dos dados pessoais por parte da Axalta não for mais necessário, considerando a
finalidade para a qual eles foram coletados.
Direito à objeção – você tem o direito de se opor, por motivos razoáveis, ao processamento de seus dados pessoais quando o
processamento se basear na proteção de seus interesses legítimos ou na necessidade de perseguir os interesses legítimos da Axalta ou de
terceiros para quem os dados pessoais são fornecidos.
Direito de objeção ao marketing – você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais para fins de marketing direto.
Processamento automatizado – você tem o direito de não se sujeitar a uma decisão baseada exclusivamente no processamento
automatizado de seus dados pessoais.
Direito de instaurar um processo civil – você tem o direito de instaurar um processo civil.
Direito de retirada de consentimento - caso os seus dados pessoais sejam processados em consonância com o 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.

https://rkn.gov.ru/
mailto:Data-Privacy@axalta.com


Para residentes da Turquia – seus direitos

Informações de Contato

 Cookies de análise
 

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za
https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
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