Declaração de Proteção de Dados
1. Geral
Henkel AG & Co. A KGaA, doravante denominada Henkel, respeita a privacidade de todas as pessoas
que visitam o site. Gostaríamos de informá-lo sobre os dados recolhidos pela Henkel e o modo como
são utilizados. Também ficará a saber como pode usar os seus direitos como sujeito ao qual os dados
se referem.
Qualquer alteração realizada na Declaração de Proteção de Dados será publicada nesta página. Assim
poderá informar-se em qualquer momento sobre os dados que recolhemos e como os utilizamos.
Esta Declaração de Proteção de Dados não é aplicável a sites acessíveis através de hiperligações ou
sites da Henkel.

2. Compilação, utilização e tratamento de dados pessoais
Nome da entidade responsável: Henkel AG & Co. KGaA
Morada da entidade responsável: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany
A Henkel utiliza os dados pessoais essencialmente para disponibilizar este site aos utilizadores.
Unicamente pode ocorrer outro tratamento posterior dos dados em caso de autorizações ou
obrigações legais ou se o respetivo utilizador tiver conferido o respetivo consentimento à Henkel. A
Henkel armazena e trata os dados especificamente com as seguintes finalidades:
Quando os utilizadores visitam o site, a Henkel compila e armazena automaticamente determinados
dados. Estes compreendem: o endereço IP ou a identificação do dispositivo alojados no dispositivo
terminal necessário para transmitir o conteúdo solicitado (por exemplo: conteúdo particular, textos,
imagens e informação do produto, bem como ficheiros de dados disponibilizados para descargas, etc.),
a atividade dos utilizadores no contexto do site, o dispositivo terminal correspondente, o navegador
utilizado, bem como a data e a hora de utilização.
A Henkel armazena esta informação durante um máximo de sete dias com a finalidade de reconhecer
e procurar uma utilização indevida.
A Henkel também utiliza esta informação para melhorar a apresentação, as características e as
funcionalidades do serviço, bem como para tarefas gerais de administração.
Além disso, a Henkel elimina ou anonimiza os dados em utilização, incluindo os endereços IP, sem
atrasos inapropriados quanto já não forem necessários para as finalidades mencionadas
anteriormente.
O tratamento e a utilização dos dados baseiam-se nas disposições legais que justificam estas operações
com base (1) na necessidade do tratamento para disponibilizar o site; ou (2) num interesse prioritário
legítimo da Henkel em assegurar e ampliar a funcionalidade e o funcionamento sem erros do site e a
respetiva adaptação às necessidades dos utilizadores.

3. Os seus direitos como interessado / responsável pela proteção de dados
Pode reivindicar em qualquer momento o direito de acesso aos seus dados. De forma adicional, desde
que sejam cumpridos os requisitos pertinentes, pode reivindicar os seguintes direitos:

•

Direito de retificação

•

Direito de eliminação

•

Direito de restrição de tratamento de dados

•

Direito de interposição de uma ação perante a respetiva autoridade supervisora competente
para a proteção dos dados

•

Direito de portabilidade de dados (desde 25 de maio de 2018)

Direito de oposição
Em caso de atividades de tratamento de dados que afetem os seus dados pessoais realizadas em
conformidade com um interesse legítimo da Henkel, terá o direito de opor-se ao referido tratamento
dos dados pessoais em qualquer momento por motivos relacionados com a sua situação específica.
A Henkel suspenderá esse tratamento de dados, a não ser que este tenha motivos suficientes
relativamente à sua salvaguarda que superem os seus interesses, direitos e liberdades ou se o
tratamento servir para declarar, impor ou defender-se contra reclamações judiciais.

Nestes casos, ou caso tenha outras perguntas ou intenções sobre os seus dados pessoais, envie uma
mensagem de correio eletrónico ou uma carta por correio postal ao nosso diretor de proteção de
dados Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail:
datenschutz@henkel.com).Datenschutz@henkel.com).

