
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. INFORMAÇÃO LEGAL 

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 25 maio de 2018. 

1.1 A privacidade dos seus Dados Pessoais é da maior importância para nós. Esta política 
de privacidade (doravante “Política de Privacidade”) foi projetada para ajudá-lo a 
compreender o modo como processamos as informações que recolhemos sobre si, 
sempre que interagir connosco ou sempre que a informação seja por si fornecida através 
do (s) nosso (s) site (s). 

1.2 Pirelli Neumáticos SA (Sucursal), com sede em Alameda António Sérgio, 22 – 7.º 
C,      1495-132 Algés, com Código Fiscal 98020670 e Matricula C.R.C. Cascais n.º 16668 
(Oeiras) (doravante referida como "Pirelli", "nós" ou "nosso", conforme apropriado) atuará 
como "Controlador" dos seus Dados Pessoais para os fins detalhados na Seção 3. 

  

2. RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 2.1 Recolhemos dados pessoais, nos termos da legislação aplicável em matéria de 
protecção de dados, em particular o Regulamento UE 679/2016 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (também 
conhecida como "GDPR"). Estes dados pessoais incluem informações que podem ser 
usadas para identificá-lo, tais como – elementos exemplificativos que não excluem a 
recolha de outros dados – o seu nome e sobrenome, endereço, código postal, cidade, 
país, estado, número de telefone e e-mail (elementos doravante denominados, no seu 
conjunto, por "Dados Pessoais"). 

Informação fornecida por si: 

2.2 Pode-lhe ser solicitado o fornecimento de certos Dados Pessoais preenchendo os 
formulários publicados no (s) nosso (s) site e / ou quando nos solicitar para ser contactado, 
e / ou durante determinados eventos, para os fins detalhados na Seção 3. Os Dados 
Pessoais que nos fornecer podem incluir o seu nome, data e local de nascimento, 
endereço de e-mail, bem como qualquer outra informação que seja por si fornecida 
sempre que interagir connosco através dos nossos websites e/ou quando entrar 



diretamente em contato connosco. 

2.3 Podemos recolher o seu nome, contactos pessoais, endereço de e-mail, morada e 
qualquer outra informação que seja por si transmitida ao consultar o nosso website, ao 
enviar um formulário de registro de pneus ou quando entrar diretamente em contacto 
connosco. 

Informações técnicas: 

2.4 Sempre que aceder ao (s) nosso (s) site (s), poderemos recolher informações que 
podem ser usadas para identificar o seu computador, o seu navegador ou quaisquer 
dispositivos móveis que utiliza para navegar na Internet. Esta informação é recolhida 
através da instalação de pequenos arquivos de texto chamados “Cookies” ou através de 
outras técnicas similares de tecnologia da informação (amplamente mencionadas neste 
documento como “Cookies”). Além de outras funções, quando visitar o (s) nosso (s) site (s) 
novamente, os Cookies anteriormente armazenados permitem-nos reconhecer o seu 
navegador. Os cookies podem armazenar identificadores exclusivos, preferências do 
usuário ou outras informações, conforme descrito na nossa Política de Cookies. 

2.5 Para informações adicionais acerca dos “Cookies” por nós utilizados, por favor 
consulte a nossa Política de Cookies. 

  

3. UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

3.1 Podemos usar os seus dados pessoais com as seguintes finalidades: 

(i) permitir o seu registro no (s) nosso (s) site (s); 

(ii) responder às suas solicitações de assistência; 

(iii) fornecer-lhe as informações solicitadas (a título de exemplo) sobre novos produtos e / 
ou serviços oferecidos pela Pirelli; 

(iv) permitir que você participe em determinadas atividades, eventos, iniciativas ou 
concursos. 

É necessário o processamento dos seus Dados Pessoais para os fins indicados nesta 
Seção 3. e, portanto, não requer o seu prévio consentimento.  

3.2. A Pirelli também pode utilizar os seus Dados Pessoais para fins de marketing, 
conforme descrito na Seção 7, estando tal utilização sujeita ao seu prévio consentimento. 

3.3 A disponibilização dos seus Dados Pessoais é voluntária, mas necessária para os 



propósitos desta Seção 3. Caso não nos forneça os seus dados pessoais, será impossível 
procedermos à realização de tais atividades. 

 

4. PARTILHA DE DADOS PESSOAIS 

 4.1 Podemos compartilhar os seus dados pessoais, quando autorizados por lei ou numa 
das seguintes situações: 

(a) Empresas do Grupo Pirelli: Os seus dados pessoais podem ser compartilhados com a 
Pirelli & C. S.P.A. e / ou com qualquer uma das suas subsidiárias na Europa. 

(b) Terceiros (Prestadores de Serviços, Fornecedores): Caso os seus Dados Pessoais 
sejam fornecidos para fins de participação em atividades, eventos, iniciativas ou 
concursos, os seus Dados Pessoais também podem ser comunicados aos prestadores de 
serviços e / ou companhias de seguros da Pirelli. Esses terceiros estão sujeitos a acordos 
de confidencialidade connosco e a outras restrições legais que proíbem o uso das 
informações que fornecemos para qualquer finalidade que não seja a de executar a 
operação relacionada, a menos que tenha concedido de forma explícita a comunicação 
e/ou utilização dos seus dados pessoais pelos prestadores de serviços, para outros fins 
que não os fins indicados pela Pirelli. Esses prestadores de serviços actuarão, salvo 
disposição em contrário, como Processadores de dados pessoais. 

(c) Conforme permitido ou exigido por lei: Em certos casos, poderemos ser obrigados a 
fornecer Dados Pessoais em resposta a uma ordem judicial válida, intimação, investigação 
do governo ou em outros casos previstos na lei. Reservamo-nos, ainda, no direito de 
informar as agências governamentais sobre quaisquer atividades que, de boa fé, 
acreditemos serem ilegais ou violadoras das leis aplicáveis. Podemos transmitir 
determinados Dados Pessoais quando acreditarmos que tal divulgação é razoavelmente 
necessária para proteger os direitos, a propriedade e a segurança de terceiros e da Pirelli, 
ou para detectar, prevenir ou tratar de outra forma situações de fraude, segurança ou 
problemas técnicos. 

(d) Transação comercial: No caso de pretendermos vender ou transferir a propriedade ou o 
controle de qualquer ou todos os negócios da Pirelli, operações ou serviços para terceiros, 
podemos precisar de proceder à divulgação dos seus dados pessoais ao potencial 
comprador, quer antes, quer depois da transação. Faremos isso de acordo com as leis de 
proteção de dados aplicáveis à data da transação. Em qualquer caso, no caso de a 
transação se verificar, exigiremos que a contraparte fique igualmente vinculada às 
disposições desta Política de Privacidade e que esta só poderá utilizar e divulgar os seus 
Dados Pessoais, nas condições já previstas nesta Política de Privacidade. Caso a 



transação não seja concretizada, solicitaremos à contraparte que não use ou divulgue os 
seus Dados Pessoais de qualquer forma, ordenando a eliminação imediata dos Dados 
Pessoais transmitidos. 

  

5. OS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE 

 5.1 Dispõe de vários direitos de privacidade de acordo com as leis de proteção de dados 
aplicáveis. Se reside na UE, de acordo com as provisões GDPR, você tem o direito de 
aceder aos seus dados pessoais que sejam processados por nós, corrigi-los, excluí-los, 
limitar / restringir o processamento dos seus dados que podem ser por nós recolhidos, 
bem como tem o direito à portabilidade dos seus Dados Pessoais e o direito de ser 
notificado sobre quaisquer possíveis violações das normas de proteção e segurança dos 
seus Dados Pessoais, que possam colocar em risco os seus direitos à confidencialidade e 
à proteção de dados pessoais. Para exercer os seus direitos, poderá contatar-nos através 
do endereço de e-mail privacy.dept@pirelli.com. De acordo com as leis de proteção de 
dados aplicáveis, pode, ainda, apresentar uma reclamação junto da autoridade supervisora 
competente no seu país. Podemos não ser capazes de acomodar todas as solicitações 
relacionadas a determinadas informações se acreditarmos que isso viola qualquer lei ou 
outra exigência legal, ou outros direitos dos titulares de dados. 

  

6. RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

6.1 Manteremos os seus Dados Pessoais sempre que: (i) a sua conta esteja ativa (se 
aplicável); (ii) por um período de 1 (um) ano a contar do nosso último contacto, caso tenha 
solicitado apenas informações e / ou assistência; (iii) pelo período obrigatoriamente exigido 
pelas leis europeias aplicáveis em relação aos Dados Pessoais recolhidos para fins de 
atividades, eventos, iniciativas ou concursos específicos; (iv) para fins de marketing, por 
um período de 2 (dois) anos a contar a partir da última comunicação da Pirelli, a menos que 
tenha solicitado algo em contrário. Também reteremos os seus Dados Pessoais conforme 
seja necessário para cumprirmos as obrigações legais a que estamos vinculados, resolver 
disputas e aplicar os nossos direitos (por exemplo, ações judiciais). Excluiremos os seus 
dados pessoais mediante solicitação sua, se permitido, de acordo com as leis de proteção 
de dados aplicáveis. 

  

7. COMUNICAÇÕES COMERCIAIS ELECTRÓNICAS 



 7.1 A Pirelli e as empresas do grupo Pirelli estabelecidas na Europa têm o direito de lhe 
enviar quaisquer e-mails promocionais (incluindo boletins informativos) e outras 
comunicações electrónicas comerciais com base no seu consentimento específico para 
atividades de marketing. Pode, a qualquer momento, limitar as comunicações que lhe são 
enviadas pela Pirelli. Para recusar futuros e-mails comerciais, basta clicar no link "cancelar 
a inscrição" na parte inferior de qualquer e-mail que a Pirelli lhe enviar. 

  

8. ONDE ARMAZENAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 

 8.1 A Pirelli irá armazenar os seus Dados Pessoais nos seus sistemas IT, sedeados na 
União Europeia 

  

9. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DE TERCEIROS 

9.1 Esta Política de Privacidade aborda apenas o uso e divulgação de informações pela 
Pirelli. Não nos responsabilizamos pelas políticas de privacidade de outros sites ou 
aplicativos e incentivamo-lo a ler todos os termos, condições e políticas de privacidade 
aplicáveis por terceiros antes de fornecer os seus Dados Pessoais. 

  

10. LIMITAÇÕES APLICÁVEIS AOS DADOS PESSOAIS DE MENORES 

10.1 Se é menor de idade, por favor não nos forneça quaisquer Dados Pessoais sobre si 

mesmo sem o consentimento adequado do responsável pelo poder paternal e/ou tutor. Se 

tivermos conhecimento de que recolhemos Dados Pessoais de um menor, sem o 

consentimento do responsável pelo poder paternal e/ou tutor, excluiremos imediatamente 

essas informações. Caso tenha conhecimento de que recolhemos Dados Pessoais de um 

menor, entre em contato connosco através do endereço de e-

mail: privacy.dept@pirelli.com. 

  

11. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS 

 11.1 Dispomos de protocolos de segurança para proteger os seus Dados Pessoais de 
acesso não autorizado, uso ou divulgação impróprios, modificação não autorizada, 



destruição ilegal e perda acidental. Só permitimos o acesso aos nossos bancos de dados 
quando necessário, sendo este acesso realizado sob rígidas diretrizes sobre o uso que 
pode ser feito de tais dados. 

11.2 É da sua responsabilidade proteger a segurança das suas informações de login. 
Recomendamos que utilize uma senha exclusiva para o nosso site, que seja diferente da 
senha que usa em qualquer outro site. 

  

12. ALTERAÇÃO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

12.1 As leis e práticas de privacidade estão em constante desenvolvimento. As nossas 

políticas e procedimentos estão, portanto, sob revisão contínua. A nossa Política de 

Privacidade pode mudar de tempos em tempos, mas não reduziremos os seus direitos sob 

esta Política de Privacidade sem o seu consentimento explícito. A data da última revisão da 

Política de Privacidade é identificada no topo da página. 

  

13. COMO NOS PODE CONTACTAR 

13.1 Se tiver dúvidas ou preocupações em relação a esta Política de Privacidade, ou se 
desejar rever ou editar os seus Dados Pessoais ou solicitar que excluamos os seus Dados 
Pessoais armazenados nos bancos de dados que utilizamos, por favor entre em contato 
connosco através do endereço de e-mail: privacy.dept@pirelli.com. 


