
Política de proteção de dados  

1. Sobre nós  
Nós, a Deublin Company, LLC., e nossas afiliadas (“Deublin”, “nós”, “nos”) somos responsáveis pela 
recolha, tratamento e conservação dos seus dados pessoais. Para efeitos das leis de proteção de dados 
aplicáveis, somos responsáveis pelo tratamento dos seus dados pessoais. Pode encontrar detalhes sobre 
as nossas afiliadas na nossa ficha técnica (zona de publicação) a qualquer momento.  

O tratamento cuidadoso dos seus dados pessoais é da mais alta prioridade para nós. No tratamento, 
cumprimos as leis de proteção de dados aplicáveis em todo o mundo, incluindo, quando aplicável, o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”) e as respetivas disposições nacionais. Esta Política 
de Proteção de Dados (“Política”) tem como objetivo informar os utilizadores dos nossos websites, bem 
como os nossos clientes, fornecedores e candidatos a emprego, sobre a natureza, o âmbito e a 
finalidade do tratamento dos seus dados pessoais.   

Esta Política aplica-se a todos os websites da nossa empresa acessíveis sob nosso domínio 
www.deublin.com. Ao mudar para websites de terceiros, aplicar-se-ão as suas próprias políticas e 
procedimentos de proteção de dados, cujos conteúdos são da responsabilidade dos respetivos 
operadores desses websites. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade empregadas por 
quaisquer outros websites. É importante familiarizar-se com as políticas de privacidade de outros 
websites antes de fornecer os seus dados pessoais.  

Se se aplicarem condições separadas ou adicionais a serviços individuais, ou se solicitarmos o seu 
consentimento, iremos realçar isso separadamente antes de utilizar o respetivo serviço (por exemplo, 
para a subscrição da newsletter).  

Observe que quaisquer comentários, sugestões ou materiais que nos sejam fornecidos serão 
considerados de natureza não confidencial e não proprietária (tornando-se propriedade da Deublin após 
a receção dos mesmos), e reservamos o direito de utilizar e distribuir tais comentários, sugestões ou 
materiais em quaisquer outras partes e para quaisquer outros fins, incluindo, mas não se limitando a, 
desenvolvimento e comercialização de produtos ou de serviços incorporando ou com base em tais 
comentários, sugestões ou materiais.   

2. Por que motivo é feito o tratamento dos seus dados  
Quando utiliza o nosso website, se candidata a um emprego na Deublin ou interage connosco como 
cliente ou fornecedor, os seus dados pessoais são recolhidos e tratados para os seguintes fins e bases 
legais (quando aplicáveis):  

Fins  Fundamento jurídico  

Para entrar em contacto consigo e responder às 
suas solicitações e dúvidas 

Temos um interesse legítimo em responder às 
suas solicitações e consultas para a administração 
contínua de negócios 



Para desenvolver e melhorar os nossos produtos, 
serviços e websites, e para o aconselhar sobre 
novos produtos e serviços que possam ser do seu 
interesse   

Temos um interesse legítimo em gerir e 
administrar adequadamente a nossa relação 
comercial consigo e garantir que sejamos tão 
eficazes e eficientes quanto possível   

Para ajudar a diagnosticar problemas com os 
nossos servidores e administrar o website  

Temos um interesse legítimo em gerir e 
administrar adequadamente a nossa relação 
comercial consigo e garantir que sejamos tão 
eficazes e eficientes quanto possível   

Para auxiliar agências de aplicação da lei, cobrar 
dívidas pendentes, proteger os nossos interesses 
comerciais e os interesses dos nossos clientes, e 
atender aos requisitos impostos por lei com base 
na nossa crença de boa-fé do que é necessário 
para cumprir os requisitos impostos pela lei  

Para cumprir as nossas obrigações legais  

Para prevenir fraudes e de outra forma, de boa-
fé, proteger os utilizadores do website ou o 
público no geral  

Para cumprir as nossas obrigações legais   

Se é candidato a um emprego, para fins de 
recrutamento, incluindo administração dos seus 
documentos de candidatura, avaliação da sua 
candidatura e o processo de contratação  

Temos um interesse legítimo em considerar um 
candidato para uma função ou vaga de acordo 
com o nosso processo de recrutamento   

Se é fornecedor ou cliente, para gerir a nossa 
relação comercial, enviar-lhe informações sobre a 
nossa empresa e a nossa relação comercial 
consigo, e de outra forma o contactar quando 
necessário  

Temos um interesse legítimo em gerir e 
administrar adequadamente a nossa relação 
contratual consigo, em cumprir as nossas 
obrigações legais ou, quando necessário, na 
execução do nosso contrato consigo 

Se é cliente, fornecer serviços confiáveis e 
oportunos, incluindo envio de pedidos, 
comunicação consigo e o destinatário pretendido 
dos seus pedidos sobre o estado de um envio, 
apoio ao cliente, gestão da conta e faturação, 
verificação de crédito, autenticação de cliente e 
serviços relacionados 

Temos um interesse legítimo em gerir e 
administrar adequadamente a nossa relação 
contratual consigo, em cumprir as nossas 
obrigações legais ou, quando necessário, na 
execução do nosso contrato consigo 

  
A Deublin não toma decisões que tenham efeitos jurídicos sobre os titulares dos dados somente 
baseadas no tratamento automatizado de dados pessoais.  
 
Em certos casos, pode ter o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais quando este 
tratamento for realizado em nosso interesse legítimo. Observe que este direito pode não se aplicar 
em todas as instâncias ou em todos os países. Consulte o ponto 6 para mais informações.  



3. Que dados pessoais recolhemos e tratamos  
Recolhemos diferentes categorias de dados pessoais. Dados pessoais são todas as informações 
relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável; uma pessoa singular identificável é aquela 
que pode ser identificada direta ou indiretamente, em particular por atribuição a um identificador, 
como um nome. Os dados pessoais incluem, por exemplo, informações como o seu nome, morada, 
número de telefone e data de nascimento (se indicada). As informações estatísticas que não podem ser 
associadas direta ou indiretamente a si - como a popularidade de websites individuais da nossa oferta 
ou o número de utilizadores de uma página - não se qualificam como dados pessoais. Os dados são 
recolhidos direta e indiretamente. Em ambos os casos, os dados serão recolhidos apenas na medida do 
necessário; os dados serão tratados apenas para os fins indicados no ponto 2 acima. É sua a decisão de 
nos transmitir dados que otimizam a sua utilização dos nossos serviços, embora não seja necessário. 

Quando solicitamos dados pessoais para cumprir as nossas obrigações contratuais ou estatutárias, e 
onde não fornece dados pessoais quando solicitados, podemos não ser capazes de executar o contrato 
que celebramos consigo, de o considerar para a função para a qual se candidatou, ou podemos ser 
impedidos de cumprir as nossas obrigações legais ou de nos correspondermos consigo. 

Os dados pessoais recolhidos diretamente incluem (mas não estão limitados a):  

• Dados do candidato, para a execução do nosso procedimento de candidatura on-line (por 
exemplo, nome, detalhes de contacto da morada, escolaridade e histórico profissional).  

• Pode também nos fornecer dados pessoais, incluindo, entre outros, o seu nome, nome da 
empresa, detalhes de contacto, incluindo morada(s), números de telefone e e-mail quando nos 
contacta através do website ou comunica connosco como cliente ou fornecedor.  

• Informações financeiras, como informações de cartão de crédito fornecidas ao adquirir 
produtos ou serviços do website.  

Além disso, os seus dados são recolhidos indiretamente ao utilizar os nossos serviços:  

• Dados técnicos de ligação, por exemplo, a página do nosso website acedida, IP, data e hora de 
acesso, dispositivo terminal utilizado, dados de configuração do navegador.  

• Outros dados automáticos que podemos recolher e analisar incluem: login; palavra-passe; 
informações de computador e ligação, como o tipo de navegador, versão e configuração de fuso 
horário, tipos e versões de plug-in do navegador, sistema operacional e plataforma; histórico de 
compras, que às vezes agregamos com informações semelhantes de outros clientes; o fluxo de 
cliques completo do Uniform Resource Locator (URL) para, através e no website, incluindo data 
e hora; número de cookie; produtos que visualizou ou pesquisou; e o número de telefone que 
utilizou para ligar para nossos escritórios. Durante algumas visitas, podemos utilizar ferramentas 
de software como JavaScript para medir e recolher informações da sessão, incluindo tempos de 
resposta da página, erros de download, duração das visitas a certas páginas, informações de 
interação da página (como deslocamento no ecrã, cliques e passagem com rato) e métodos 
utilizados para navegar para fora da página. Podemos também recolher informações técnicas 
para nos ajudar a identificar o seu dispositivo para fins de prevenção de fraude e diagnóstico. 
Consulte o ponto 7 abaixo para obter mais informações sobre a nossa utilização de cookies e 
tecnologias de rastreamento. 



Os dados recolhidos de ou sobre terceiros:  

Podemos também complementar as informações fornecidas com informações recebidas de terceiros.  
Exemplos de informações que recebemos de outras fontes incluem informações atualizadas de entrega 
e morada das nossas transportadoras ou terceiros, que utilizamos para corrigir os nossos registos e 
entregar a sua próxima compra ou comunicação mais facilmente.  

Quando nos são fornecidos dados pessoais sobre o destinatário pretendido de um envio, utilizamos 
estas informações exclusivamente para fins de expedição do envio e, em alguns casos, para 
comunicarmos com o destinatário pretendido para fornecer informações relativas ao estado do envio. 
Certifique-se de que fornece uma cópia desta Política a terceiros cujos dados pessoais nos fornece.  

Menores de idade  

O website destina-se a maiores de 18 anos. Não recolheremos, reteremos ou utilizaremos 
intencionalmente informações pessoais de qualquer indivíduo menor de 18 anos. Se tem menos de 18 
anos, deve consultar os seus pais antes de utilizar ou aceder ao website.  

4. Quem pode aceder aos seus dados pessoais e a quem os transmitimos 
a) Acesso 

O acesso aos seus dados pessoais tratados é limitado aos nossos funcionários e aos prestadores de 
serviços encomendados por nós, que têm de lidar com esses dados pessoais devido às suas tarefas ou 
para realizar um ou mais dos fins descritos acima, como sendo a expedição de produtos que lhe são 
endereçados.  

Utilizamos prestadores de serviços para prestar serviços e tratar os seus dados (incluindo hospedagem, 
envio de cartas ou e-mails, manutenção e análise de bancos de dados, proteção dos nossos servidores 
da web ou rastreamento de websites). Os prestadores de serviços processam os dados exclusivamente 
de acordo com as nossas instruções e são obrigados a cumprir os regulamentos de proteção de dados 
aplicáveis. Todos os contratantes foram cuidadosamente selecionados e só poderão aceder aos seus 
dados na medida e pelo tempo necessários para prestar os serviços ou na medida em que tenha 
consentido o tratamento e utilização dos seus dados.  

Podemos também divulgar seus dados pessoais a:  

• Autoridades governamentais ou regulamentares (incluindo autoridades fiscais), tribunais e 
órgãos conforme exigido pela lei aplicável ou solicitado por tais entidades ou afiliadas para 
investigações internas e fins de relatório; e  

• Qualquer terceiro que adquira, ou esteja interessado em adquirir, a totalidade ou parte dos 
nossos ativos ou ações, ou que nos suceda na realização de todos ou parte dos nossos negócios.  

b) Troca de dados dentro do grupo de empresas  
Na medida em que os dados pessoais são transferidos da Deublin no Espaço Económico Europeu 
("EEE")/Reino Unido para outra empresa dentro do grupo Deublin em um país terceiro (por exemplo, 
para a Deublin Company, LLC. nos Estados Unidos), isto ocorrerá com base no Tratado Padrão da UE de 
2010, nos termos do artigo 46.º (2) alínea  



c) do RGPD em conjunto com a decisão da Comissão da UE de 05/02/2010 (2010/87/UE). Entende-se 
por grupo de empresas afiliadas na aceção do artigo 4.º (19) do RGPD.  

c) Transferência para países terceiros e fundamentos jurídicos  
Os servidores de alguns dos prestadores de serviços que utilizamos estão localizados nos Estados Unidos 
e outros países fora do EEE, que não são considerados como tendo um nível adequado de proteção de 
dados (também conhecidos como países terceiros). As empresas nestes países estão sujeitas a uma lei 
de proteção de dados que geralmente não protege os dados pessoais da mesma forma que no 
EEE/Reino Unido. Quando o RGPD se aplica às nossas atividades de tratamento, se os seus dados forem 
tratados num país que não tem um nível adequado de proteção de dados, como o EEE/Reino Unido, 
utilizamos regulamentos contratuais ou outros instrumentos reconhecidos para garantir que os seus 
dados pessoais sejam adequadamente protegidos.   

Quando o RGPD se aplica e na medida em que dados pessoais são transferidos para países terceiros, isto 
é feito com base na decisão da Comissão da UE sobre a adequação para a Privacy Shield dos UE-EUA de 
acordo com o  
artigo 45.º do RGPD ou cláusulas contratuais tipo da UE de 2010 de acordo com o artigo 46.º (2), alínea 
c) do RGPD em conjunto com a decisão da Comissão da UE de 05/02/2010 (2010/87/UE) ou o seu 
consentimento nos termos do artigo 49.º (1) alínea a) do RGPD.  

d) Transmissão às autoridades policiais e de investigação criminal  
Em casos excecionais, transmitimos dados pessoais às autoridades policiais e de investigação criminal. 
Isto é feito com base nas obrigações legais correspondentes.  

5. Prazos de conservação  
Conservamos dados pessoais de acordo com os regulamentos legais ou com o seu consentimento. 
Utilizamos os seguintes critérios para determinar o prazo de conservação concreto:  

Conservamos os dados pessoais até que os fins para os quais foram recolhidos deixem de se aplicar (por 
exemplo, no final de uma relação contratual ou durante a última atividade, se não houver obrigação 
contínua, ou no caso de revogação do seu consentimento para o tratamento de dados).  

Outros dados só serão conservados se  

• houver obrigações legais de conservação (por exemplo, de acordo com a legislação tributária e 
as leis comerciais nacionais);  

• os dados ainda forem necessários para fazer valer e exercer ações judiciais ou para a defesa 
contra ações judiciais, por ex.  
devido a requisitos tecnológicos e forenses para a defesa contra ataques nos nossos servidores 
da web e no seu processo;  

• a supressão seria contrária ao interesse legítimo dos titulares dos dados; ou  
• quando o RGPD se aplica, e exerceu o seu direito de apagamento e outra exceção de acordo 

com o artigo 17.º (3), o RGPD se aplica, o que nos permite continuar a tratar os seus dados 
pessoais apesar de sua solicitação.   

Candidatos  



Quando se candidata a um cargo na Deublin GmbH, os dados pessoais do candidato serão apagados 
dentro de 3 meses após uma decisão negativa de contratação pela Deublin GmbH ou após ter recusado 
uma oferta da Deublin GmbH. A Deublin GmbH pode reter os dados pessoais do candidato por 2 anos, 
se tiver concordado com isso, a fim de o considerar para posições alternativas na Deublin GmbH ou 
noutra empresa do grupo. Se aceitar uma oferta da Deublin GmbH, manteremos os seus dados pessoais 
durante o seu emprego. Quando se candidata a uma posição noutra empresa do grupo Deublin, os seus 
dados pessoais serão retidos por não mais do que o necessário para atingir os objetivos de tratamento 
de acordo com os requisitos da legislação local e os critérios definidos acima no ponto 5.  

6. Os seus direitos  
Em certas circunstâncias onde o RGPD se aplica, pode ter vários direitos legais para os quais gostaríamos 
de chamar a sua atenção abaixo. Observe que esses direitos podem estar sujeitos a certas limitações e 
restrições. Obviamente, o nosso responsável pela proteção de dados está também disponível para 
responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre os dados pessoais que recolhemos e tratamos 
utilizando os detalhes de contacto fornecidos abaixo.  

a) Direito de acesso e confirmação  
Tem o direito de confirmar se os seus dados pessoais estão ou não a ser tratados. Estas informações 
incluem: os objetivos do tratamento, as categorias de dados pessoais em causa, os destinatários ou 
categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão divulgados, em particular 
destinatários em países terceiros ou organizações internacionais; sempre que possível, o prazo previsto 
de conservação dos dados pessoais ou, se não é possível, os critérios utilizados para determinar esse 
prazo; a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, a retificação ou o apagamento 
dos dados pessoais, ou a restrição do tratamento dos dados pessoais relativos ao titular dos dados, ou 
de se opuser a esse tratamento; a existência do direito de apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo; caso os dados pessoais não sejam recolhidos do titular dos dados, qualquer informação 
disponível quanto à sua fonte; a existência de tomada de decisão automatizada, incluindo criação de 
perfis, referida no artigo 22.º (1) e (4) do RGPD e, pelo menos nesses casos, informações significativas 
sobre a lógica envolvida, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o 
titular dos dados.  

Além disso, o titular dos dados terá o direito de obter informações sobre a transferência de dados 
pessoais para um país terceiro ou para uma organização internacional. Se for esse o caso, a pessoa em 
causa terá o direito de ser informada das salvaguardas adequadas em relação à transferência.  

Tem também o direito a aceder, a qualquer momento, aos seus dados pessoais tratados.  

b) Direito à retificação  

Tem o direito de obter a retificação de dados pessoais inexatos a seu respeito. Tendo em conta as 
finalidades do tratamento, terá o direito a que dados pessoais incompletos sejam preenchidos, inclusive 
por meio do fornecimento de uma declaração adicional.  



c) Direito de apagamento (direito a ser esquecido)  

Pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais, desde que atendidos os requisitos legais. De 
acordo com o artigo 17.º do RGPD, este pode ser o caso se um dos seguintes motivos se aplicar, desde 
que o tratamento não seja necessário:  

• Os dados não são mais necessários para os fins para os quais foram recolhidos ou tratados.  
• Retira o seu consentimento para o qual o tratamento se baseia na alínea a) do artigo 6.º (1) do 

RGPD ou na alínea a) do artigo 9.º (2) do RGPD, e quando não existe outro fundamento jurídico 
para o tratamento.  

• Opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.º (1) do RGPD e não há motivos legítimos 
imperiosos para o tratamento, ou o titular dos dados opõe-se ao tratamento nos termos do 
artigo 21.º (2) do RGPD.  

• Os dados pessoais foram tratados ilicitamente.  
• Os dados pessoais devem ser apagados para fins de cumprimento de uma obrigação legal da 

União ou dos Estados-Membros a que a Deublin está sujeita.  
• Os dados pessoais foram recolhidos em relação à oferta de serviços da sociedade da informação 

a que se refere o artigo 8.º (1) do RGPD.  

Quando a Deublin tornou os dados pessoais públicos e é obrigada, de acordo com o artigo 17.º (1) do 
RGPD a apagar os dados pessoais, a Deublin, levando em consideração a tecnologia disponível e o custo 
de implementação, deve tomar medidas razoáveis, incluindo medidas técnicas, para informar outros 
responsáveis pelo tratamento, tratando os dados pessoais para os quais o titular dos dados solicitou o 
apagamento por esses responsáveis pelo tratamento de quaisquer links ou cópia ou replicação desses 
dados pessoais, desde que o tratamento não seja necessário.  

d) Direito de limitação   
  
Terá o direito de obter a limitação de tratamento quando uma das seguintes opções se aplicar:  

• A exatidão dos dados pessoais é contestada por si, por um período que nos permita verificar a 
exatidão dos dados pessoais.  

• O tratamento é ilícito, e está oposto ao apagamento dos dados pessoais e solicita a limitação da 
sua utilização.  

• Já não necessitamos dos dados pessoais para efeitos de tratamento, mas são por si exigidos 
para o estabelecimento, exercício ou defesa de processos judiciais.  

• Opôs-se ao tratamento nos termos do artigo 21.º (1), do RGPD, aguardando-se verificação de 

que os fundamentos legítimos do responsável pelo tratamento se sobrepõem aos do titular dos 

dados.  

 

e) Direito de portabilidade dos dados  

Tem o direito de receber os seus dados pessoais, fornecidos num formato estruturado, comumente 
utilizado e legível por máquina. Terá o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo 



tratamento sem impedimentos, desde que o tratamento seja baseado no consentimento nos termos da 
alínea a) do artigo 6.º (1) do RGPD ou da alínea a) do artigo 9.º (2) do RGPD, ou num contrato nos 
termos da alínea b) do artigo 6.º (1) do RGPD, e o tratamento sendo realizado por meios automatizados, 
desde que o tratamento não seja necessário para o desempenho de uma tarefa realizada no interesse 
público ou no exercício da autoridade oficial investida no responsável pelo tratamento.  

Ademais, ao exercer o seu direito de portabilidade de dados de acordo com o artigo 20.º (1) do RGPD, 

terá o direito a que os dados pessoais sejam transmitidos diretamente de um responsável pelo 

tratamento para outro, quando tecnicamente viável e quando isso não prejudica os direitos e as 

liberdades dos outros.  

 

f) Direitos de objeção  

Tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento por razões que 
surjam da sua situação particular, desde que o tratamento seja baseado no seu consentimento ou no 
nosso interesse legítimo ou de terceiros. Este direito também se aplica a perfis com base nesses 
fundamentos. Deixaremos de tratar dados pessoais em caso de objeção, a menos que possamos 
demonstrar motivos legítimos convincentes para o tratamento que se sobreponham aos seus interesses, 
direitos e liberdades, ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais.    

Se tratarmos dados pessoais para fins de marketing direto, terá o direito de se opor a qualquer 
momento ao tratamento dos seus dados pessoais para esses fins. Isto aplica-se ao perfil, na medida em 
que está relacionado ao referido marketing direto. Caso se oponha ao tratamento para fins de 
marketing direto, deixaremos de tratar os dados pessoais para esses fins.  

Ademais, tem o direito, por motivos relacionados a razões que surjam da sua situação particular, de se 
opor ao nosso tratamento de dados pessoais para fins de pesquisa científica ou histórica, ou para fins 
estatísticos nos termos do artigo 89.º (1) do RGPD, a menos que o tratamento seja necessário para o 
desempenho de uma tarefa executada por razões de interesse público.  

No contexto da utilização dos serviços da sociedade da informação, e, não obstante a Diretiva 
2002/58/CE, tem a liberdade de utilizar o seu direito de oposição por meios automatizados, utilizando 
especificações técnicas.  

g) Direito de revogação  
Se consentiu no tratamento dos seus dados pessoais, tem o direito à revogação com efeitos no futuro, 
nos termos do artigo 7.º (3) do RGPD. Observe que a revogação do consentimento não afeta a validade 
do tratamento com base no consentimento prévio à sua retirada.  

h) Direito de recurso a Autoridade de Controlo  
Tem a liberdade de reclamar a uma autoridade de controlo se acreditar que o tratamento dos seus 
dados pessoais viola o RGPD ou outras leis nacionais e internacionais de proteção de dados.  



i) Informações de contato  
Para exercer os seus direitos, pode enviar-nos uma mensagem informal para os seguintes contactos. Por 
favor, enderece também a revogação do seu consentimento junto dos seguintes detalhes de contacto, 
indicando qual declaração de consentimento que gostaria de revogar:  
 

Detalhes do contacto  Encarregado de proteção de 
dados  

Representante de proteção de 
dados   

Deublin Company, LLC.  
E-mail: privacy@deublin.com  
Por correio: 2050 Norman 
Drive  
Waukegan, Illinois 60085  

Michael Grein  
Verimax GmbH  
Warndtstrasse 115  
6612 Saarbrücken, Alemanha 
Tel: + 49 (89) 8006578-25  
dsb-deublin@verimax.de  

Deublin GmbH  
Florenz-Allee 1  
D-55129 Mainz  
Tel: +49 (0) 6131 4998-0  
info@deublin.de  

  
Para os fins do RGPD, o Representante de Proteção de Dados da Deublin Company, LLC. é a Deublin 
GmbH.  
  
Responderemos à sua solicitação por escrito ou oralmente, se solicitado, assim que possível e, em 
qualquer caso, não mais do que um mês após a receção da sua solicitação. Em casos excecionais, 
podemos estender esse período por dois meses e informá-lo-emos do motivo. Podemos solicitar provas 
de identificação para verificar a sua solicitação. Para obter mais detalhes em relação aos seus direitos, 
incluindo como os exercer, entre em contacto connosco através dos contactos acima.   
  

7. Cookies e outras tecnologias de rastreamento  
Este website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer 
recursos de rede social e analisar o nosso tráfego. Compartilhamos também informações sobre a 
utilização do nosso website com nossos parceiros de redes sociais, publicidade e análise, que as podem 
combinar com outras informações que forneceu ou que recolheram na utilização dos seus serviços.   

Cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser utilizados por website para tornar a experiência 
do utilizador mais eficiente.  

Utilizamos os chamados cookies em algumas áreas do nosso website, por exemplo, para reconhecer as 
preferências dos visitantes e ser capaz de projetar o website em conformidade. Isto facilita a navegação 
e confere ao website uma elevada facilidade de utilização. Os cookies ajudam também a identificar 
áreas particularmente populares do nosso website. Cookies são pequenos ficheiros conservados no 
disco rígido do dispositivo utilizado pelo visitante. Permitem que as informações sejam conservadas por 
um determinado período de tempo e identifiquem o computador do visitante. Para melhor orientação 
do utilizador e apresentação individual do serviço, utilizamos cookies permanentes.  

Utilizamos também os chamados cookies de sessão, que são apagados automaticamente quando fecha 
o navegador. Pode configurar o seu navegador para o informar sobre a utilização de cookies. Isto torna a 
utilização de cookies transparente para si. Isso é feito para verificar a autorização de ações e a 
autenticação do utilizador solicitante dos nossos serviços. Quando aplicável, o fundamento jurídico é o 



artigo 6.º (1) alínea c) em conjugação com o artigo 32.º e o artigo 6.º (1) alínea f) do RGPD. O nosso 
interesse legítimo é proteger o nosso servidor da Web, por exemplo, para nos defender contra ataques 
e garantir a funcionalidade dos nossos serviços.  

As leis europeias de privacidade declaram que podemos conservar cookies no seu dispositivo caso 
estritamente necessários para a operação deste website. Para todos os outros tipos de cookies, 
precisamos da sua permissão. Apenas definimos cookies não tecnicamente necessários após o seu 
consentimento expresso, que pode, obviamente, revogar a qualquer momento.  

Se desabilitar completamente a utilização de cookies, não poderá utilizar certas funções do nosso 
website - incluindo a possibilidade de exclusão de rastreamento baseado em cookies. Autorize os 
cookies de exclusão dos serviços para os quais deseja impedir o rastreamento.  

Observe ainda que a eliminação de todos os cookies também apagará os cookies de exclusão. Portanto, 
pode ter que os reiniciar. Os cookies também são vinculados ao navegador, ou seja, devem ser definidos 
separadamente para cada navegador que utiliza em cada dispositivo. Encontrará os links necessários na 
descrição do respetivo serviço abaixo.  

Este website utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços de terceiros 
que aparecem nas nossas páginas. Os seguintes cookies são utilizados por nós - com o seu 
consentimento e sem ter definido um ou mais cookies de exclusão - para os fins descritos:  

Necessários (1)   
Os cookies necessários ajudam a tornar um website utilizável, permitindo funções básicas como a 
navegação entre páginas e acesso a áreas seguras do website. O website pode não funcionar 
corretamente sem esses cookies.  

Nome  Fornecedor  Fins  Expiração  Tipo  

ASP.NET_SessionId  Sitecore  

Utilizado para conservar 
detalhes relativos ao utilizador, 
como e-mail do utilizador, ID do 
carrinho, etc.  

Sessão  Cookie http  

  

Estatísticas (4)   
Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entender a maneira como os visitantes 
interagem com os websites, recolhendo e relatando informações anonimamente.  

Nome  Fornecedor  Fins  Expiração  Tipo  

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE  Sitecore  

Utilizado para identificar 
o visitante no banco de 
dados de experiência do 
Sitecore e conservar as 
interações do utilizador 
ao longo das suas visitas  

10 anos  
Cookie 
http  



_ga  Google  

Regista uma ID exclusiva 
que é utilizada para 
gerar dados estatísticos 
sobre a maneira como o 
visitante utiliza o 
website.  

2 anos  
Cookie 
http  

_gid  
Gestor de 
tags do 
Google  

Regista uma ID exclusiva 
que é utilizada para 
gerar dados estatísticos 
sobre a maneira como o 
visitante utiliza o 
website  

1 dia  
Cookie 
http  

_hjid  Hotjar  

Este cookie é definido 
quando o cliente acede 
pela primeira vez a uma 
página com o script 
Hotjar. É utilizado para 
persistir a ID do 
utilizador Hotjar, 
exclusivo para esse 
website no navegador. 
Isto garante que o 
comportamento em 
visitas subsequentes ao 
mesmo website seja 
atribuído à mesma ID de 
utilizador  

1 ano  
Cookie 
http  

  

Marketing (1)   
Cookies de marketing são utilizados para rastrear visitantes em websites. A intenção é exibir anúncios 
que são relevantes e envolventes para o utilizador individual, e mais valiosos para editores e 
anunciantes terceirizados.  

Nome  Fornecedor  Fins  Expiração  Tipo  

_mkto_trk  Marketo  

O JavaScript Munchkin da 
Marketo permite o 
rastreamento de visitas da 
página do utilizador final e 
cliques nas suas páginas de 
destino da Marketo e páginas da 
web externas  

2 anos  Cookie http  

  



b) Google Analytics  
Este website utiliza o Google Analytics, um serviço de análise da web da Google LLC ("Google"). O 
Google Analytics utiliza "cookies", que são ficheiros de texto colocados no seu computador, para ajudar 
o website a analisar a navegação dos utilizadores no website. A informação gerada pelo cookie sobre a 
sua utilização deste website é normalmente transferida para um servidor Google nos Estados Unidos e 
aí conservada. No entanto, se o anonimato de IP estiver ativado neste website, o Google reduzirá 
previamente o seu IP nos Estados-Membros da União Europeia ou noutros países que fazem parte do 
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu. Apenas em casos excecionais o IP completo será 
transmitido a um servidor do Google nos Estados Unidos e encurtado lá. Em nosso nome, o Google 
utilizará essas informações para avaliar a sua utilização do website, compilar relatórios sobre a atividade 
do website e fornecer ao operador do website outros serviços relacionados à utilização do website e da 
Internet. O IP transmitido pelo seu navegador no contexto do Google Analytics não é agrupado com 
outros dados do Google. Uma forma de se opor à análise da web pelo Google Analytics é definir um 
cookie de exclusão que instrui o Google a que não conserve ou utilize os seus dados para fins de análise 
da web. Observe que, com esta solução, a análise da web não ocorrerá enquanto o cookie de exclusão 
for conservado pelo navegador. Se desejar configurar o cookie de exclusão agora, clique em 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.  

Pode também recusar a utilização de cookies, selecionando as configurações apropriadas no seu 
navegador; no entanto, observe que, se assim fizer, poderá não ser capaz de utilizar todas as 
funcionalidades deste website. Pode também impedir o Google de recolher os dados gerados pelo 
cookie e relacionados com a sua utilização do website (incluindo seu IP) e de tratar esses dados pelo 
Google ao descarregar e instalar o plug-in do navegador disponível no link abaixo. O link atual é: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.   

Destinatário dos dados: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA.  

c) Gestor de tags do Google  

O Gestor de Tags do Google é um produto do Google que nos permite gerir tags de páginas da web a 
partir de aplicações como o Google Analytics numa única interface. O Gestor de Tags é um domínio sem 
cookies e não recolhe dados pessoais.  

d) Botões de rede social  
Utilizamos o plugin de redes sociais do LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter no 
nosso webite.  

Se visitar o nosso website ao mesmo tempo na rede social do provedor ou no plugin de rede social, é 
estabelecida uma ligação direta entre o seu navegador e as páginas do provedor correspondente, que 
pode recolher dados pessoais (IP) e outras informações sobre si que podem ser condensadas como 
dados pessoais (por exemplo, configuração do sistema do navegador, movimento e dados de uso).  

Como esta transmissão é direta, não temos conhecimento dos dados transmitidos e dos procedimentos 
de tratamento.  
O responsável por esses dados na aceção do artigo 4.º (17), o RGPD é exclusivamente o respetivo 
provedor.  



Destinatários dos dados:   

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, Califórnia 94085, EUA.   

Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA.   

YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos. YouTube, LLC é uma 
subsidiária da Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estados Unidos.   

Instagram: Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 São Francisco, CA 94107 Estados Unidos.  

Facebook: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Caso uma pessoa viva 
fora dos Estados Unidos ou Canadá, o responsável pelo tratamento é o Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.   

Twitter: Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 Estados Unidos.  

e) Mais informações  

Pode encontrar mais detalhes sobre as práticas de privacidade dos destinatários descritas neste ponto 7, 
visualizando as políticas de privacidade aplicáveis a cada destinatário e/ou visitando 
https://www.privacyshield.gov/list (quando aplicável).   

8. Segurança  
Implementamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para evitar a utilização ou acesso não 
profissional ou não autorizado aos seus dados pessoais e para proteger os seus dados pessoais de perda, 
destruição, alteração ou dano acidental ou ilícito. Essas medidas devem garantir um nível de segurança 
adequado aos riscos de tratamento e à natureza dos dados pessoais a proteger. Por exemplo, a 
transmissão entre o seu navegador da Web e os nossos servidores é sempre criptografada para 
transporte.  
  

No entanto, nenhuma transmissão pela Internet é 100% segura e, portanto, não podemos garantir que 
estes procedimentos impedirão todo o acesso não autorizado e, como resultado, as informações 
pessoais enviadas ou contidas neste website podem estar vulneráveis à revelação não autorizada a 
terceiros desconhecidos. A nossa responsabilidade por tal revelação não autorizada e a utilização 
resultante de dados pessoais obtidos por esses terceiros deve ser limitada ao limite máximo permitido 
pela lei.  

  
9. Tratamento de dados para fins de marketing direto  
Publicidade postal  
Na extensão permitida pela lei, podemos também utilizar o seu nome e o endereço postal registado 
para enviar  
Anúncios para nossas ofertas. Onde o RGPD se aplica, o fundamento jurídico é o artigo 6.º (1) alínea f) 
em conjunto com o Considerando 47 do RGPD. O nosso interesse legítimo é promover vendas ou 
pedidos dos nossos clientes atuais. Pode, obviamente, opor-se ao tratamento dos seus dados para fins 
publicitários a qualquer momento no futuro. Uma mensagem em formato de texto para os dados de 



contacto mencionados acima é suficiente. Apagaremos de seguida os seus dados da nossa lista de 
distribuição. Os dados que comprovam a sua objeção serão mantidos por mais 6 anos de acordo com o 
artigo 17.º (3) alínea e) do RGPD. Durante este período, no entanto, os seus dados pessoais serão 
bloqueados para tratamento posterior.  

Publicidade por telefone  
Na medida permitida por lei, podemos também utilizar o seu nome, afiliação da empresa e número de 
telefone fornecido para informar clientes comerciais sobre as nossas ofertas, assumindo-se o seu 
interesse presumido. Onde o RGPD se aplica, o fundamento jurídico é o artigo 6.º (1) alínea f) em 
conjunto com o Considerando 47 do RGPD ou com os respetivos regulamentos nacionais aplicáveis. O 
nosso interesse legítimo é promover vendas ou pedidos dos nossos clientes comerciais atuais. Pode, 
obviamente, opor-se ao tratamento dos seus dados para fins publicitários a qualquer momento no 
futuro. Uma mensagem em formato de texto para os dados de contacto mencionados acima é 
suficiente. Apagaremos de seguida os seus dados da nossa lista de distribuição. Os dados que 
comprovem sua objeção serão mantidos por mais 6 anos de acordo com o artigo 17.º (3) alínea e) do 
RGPD. Durante este período, no entanto, os seus dados pessoais serão bloqueados para tratamento 
posterior.  

Marketing de e-mail  
Os utilizadores têm a oportunidade de subscrever a newsletter da nossa empresa. A newsletter da 
empresa só pode ser recebida pelo titular dos dados se (1) o titular dos dados tiver um e-mail válido e 
(2) o titular dos dados subscrever o envio da newsletter. Quando formos solicitados a obter o seu 
consentimento para tais comunicações, tal será feito de acordo com a legislação nacional.   

Durante a subscrição da newsletter, conservamos também o endereço IP do sistema informático 
atribuído pelo provedor de serviço de Internet (ISP) e utilizado pelo titular dos dados no momento do 
registo, bem como a data e hora do registo. A recolha destes dados é necessária para compreender a 
(possível) utilização indevida do e-mail de uma pessoa em causa numa data posterior e, portanto serve 
o objetivo de proteção jurídica do responsável pelo tratamento.  

Para indivíduos na União Europeia, realizamos marketing apenas com o seu consentimento expresso e 
afirmativo e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis. Para residentes nos 
Estados Unidos, fazemos marketing apenas em conformidade com a CAN-SPAM Act, a Telephone 
Consumer Protection Act e outras leis aplicáveis. Os dados pessoais recolhidos no âmbito do registo da 
newsletter, apenas serão utilizados para o envio da nossa newsletter. Além disso, os subscritores da 
newsletter podem ser contactados por e-mail, assim que seja necessário para o funcionamento do 
serviço da newsletter ou do registo em questão, como no caso de alterações à oferta da newsletter, ou 
de uma mudança nas circunstâncias técnicas. A subscrição da nossa newsletter pode ser rescindida pelo 
titular dos dados a qualquer momento. O consentimento para o tratamento dos dados pessoais, que o 
titular dos dados tenha fornecido para o envio da newsletter, pode ser revogado a qualquer momento. 
Para efeito de revogação do consentimento, existe um link correspondente em cada boletim 
informativo. É também possível cancelar a subscrição da newsletter a qualquer momento diretamente 
no website do responsável pelo tratamento, ou comunicar essa intenção ao responsável pelo 
tratamento de outra forma.  



10. Mudanças nesta política 

Reservamo-nos o direito de modificar esta Política a qualquer momento. Se fizermos quaisquer 
alterações substanciais na maneira como utilizamos ou compartilhamos os seus dados pessoais, 
notificaremos com a publicação de um aviso no nosso website, antes que a alteração entre em vigor. 
Encorajamos a consulta desta Política regularmente para que entenda as nossas práticas de privacidade 
atuais.   

11. Contacte-nos 

Se tem alguma dúvida sobre esta Política, as práticas de privacidade do website ou as suas negociações 
com este website, pode entrar em contacto com:  

Deublin Company, LLC. 
Atendimento ao cliente  
2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois  
60085 +1-(847) 689-8600  
cs@deublin.com  
 


