
 
 

 
www.diversey.com 

 
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta política não é uma tradução oficial e é fornecida como um meio de facilitar o entendimento de um 
documento que originalmente está num idioma diferente. Portanto, a versão original, em inglês, prevalecerá 
no caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e esta tradução. A Diversey não se responsabiliza 
por erros, omissões ou ambiguidades na tradução. Qualquer pessoa ou entidade que confie no conteúdo 
traduzido o faz por seu próprio risco. Em caso de dúvida, consulte a versão oficial em inglês. Se desejar 
chamar nossa atenção para um erro de tradução ou imprecisão, envie-nos um email para  Attn: Legal 
Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com 

 

A Diversey (a "Empresa") respeita suas preocupações sobre privacidade. Esta Política de Privacidade 
("Política de Privacidade") aplica-se às Informações Pessoais (conforme definido abaixo) que recolhemos em 
diversey.com e outros sites da Empresa relacionados com esta Política de Privacidade (coletivamente, o 
"Site"). Esta Política de Privacidade é incorporada, sujeita e regida por determinados Termos de Utilização 
do Site ("Termos") por e entre a Empresa e o utilizador ("você", "seu"). Os termos utilizados em maiúsculas, 
mas não definidos nesta Política de Privacidade, têm os significados conferidos nos Termos. 

Esta Política de Privacidade descreve os tipos de informações que recolhemos no Site, como podemos usar 
essas informações, com quem podemos partilhá-las e o que fazemos para protegê-las. Também informamos 
como o utilizador nos pode contactar para solicitar a atualização das suas preferências sobre como nos 
comunicamos com o utilizador ou responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre as nossas práticas de 
privacidade. 

Note que esta Política de Privacidade não aborda a utilização e divulgação das suas informações pelos nossos 
parceiros de negócios que podem oferecer serviços através do nosso site(s) ou através de ligações para o 
nosso site(s). Essas entidades têm as suas próprias políticas que descrevem as suas práticas. 

 

Informações que recolhemos 

Ao visitar o site(s), pode fornecer (e podemos recolher) informações como o seu nome, endereço de e-mail, 
endereço postal, número de telefone doméstico/móvel, informações de conta de pagamento (como 
informações de cartão de crédito), informações demográficas ou outras informações pessoais (doravante 
"Informações Pessoais"), tal como ao efetuar o registo de uma conta e ao criar novos conteúdos ou quando 
interage com outros utilizadores do Site(s), como através de funcionalidade como publicações de 
comentários. Abaixo está uma breve descrição geral dos tipos de informações que recolhemos através do 
Site(s): 
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Informações através de dispositivos: O conjunto de dispositivos inteligentes, aplicações e soluções de 
monitorização digital da empresa (por exemplo, IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, 
IntelliConsult) também recolhe várias formas de informações não pessoais, como dados de utilização do 
dispositivo, dados de localização e dados de inteligência de negócios. Na medida em que qualquer 
dispositivo móvel seu utilize uma das nossas aplicações, podemos recolher dados de localização relacionados 
com esse dispositivo(s), desde que tenha concordado com esse processamento. Esses dados de localização 
podem ser capazes de ser combinados com outros dados para obter informações pessoais. 

Informações pessoais sensíveis: Desde que o utilizador tenha concordado com o processamento de tais 
informações, também podemos recolher informações que revelam a raça, origem étnica, orientação sexual, 
opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, ou que dizem respeito a hábitos de saúde ou local de 
trabalho individuais. Por vezes, essas informações são referidas como "Informações Pessoais Sensíveis". 

Se usar uma rede social externa (por exemplo, a sua conta do Facebook, Google+ ou LinkedIn) para fazer 
iniciar a sessão o Site ou interagir com a Empresa de outra forma, podemos recolher o seu nome e outros 
detalhes da sua rede social e conta. Por exemplo, nas nossas páginas de emprego, optar por utilizar a sua 
conta de rede social para iniciar a sessão ou fornecer-nos (através do nosso fornecedor de serviços iCIMS) 
um currículo dinâmico, que será atualizado automaticamente ao longo do tempo à medida que atualizar sua 
conta de rede social. O utilizador pode interromper qualquer partilha contínua, utilizando as definições de 
conta da sua rede social. 

 

Cookies 

Ao visitar o nosso Site(s), nós e terceiros podemos recolher determinadas informações por meios 
automatizados, usando tecnologias como cookies, registos de servidores web e beacons da web. Os cookies 
são pequenos ficheiros que os sites e servidores de e-mail colocam e acedem no seu computador ou noutro 
dispositivo ligado à Internet para identificar exclusivamente o seu navegador ou dispositivo ou para 
armazenar informações ou definições no seu dispositivo. O seu navegador poderá indicar como será 
notificado ao receber determinados tipos de cookies e como restringir, desativar ou eliminar determinados 
cookies. Note, no entanto, que sem certos cookies, o utilizador pode não ser capaz de usar todas as 
funcionalidades do nosso Site(s). Por exemplo, podemos usar determinados cookies essenciais que são 
definidos ao entrar em alguns dos nossos sites para ajudar na navegação durante a visita ou ao preencher 
determinados formulários. Bloquear esses cookies ou eliminá-los mais cedo do que sua data de validade 
normal pode causar problemas. 

 

Informações recolhidas automaticamente 

Os nossos servidores web podem registar informações como o tipo de dispositivo e sistema operativo, tipo de 
navegador, domínio, identificação do dispositivo, endereço do Protocolo de Internet ("IP") e outras 
definições do sistema, bem como o idioma que o seu sistema utiliza e o país e o fuso horário onde seu  
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dispositivo está localizado. Os registos do servidor web também podem gravar informações como o endereço 
da página web que o encaminhou para o nosso Site(s) e o endereço IP do dispositivo utilizado para 
estabelecer a ligação à Internet. 

Para controlar os servidores web colocam e acedem a cookies e recolhem informações por meios 
automatizados, podemos colocar tags nas nossas páginas da Web chamadas "web beacons", que são 
pequenos ficheiros que nos permitem entender as ações dos visitantes do nosso Site(s). Podemos usar 
tecnologia semelhante em e-mails que enviamos, o que pode permitir a colocação ou acesso de cookies e 
também nos permitir saber se o utilizador recebeu o e-mail, se o e-mail foi aberto e se clicou em quaisquer 
ligações no e-mail. 

Além disso, recolhemos informações que o utilizador nos fornece ao realizar pesquisas no site, fazem 
pedidos ou renovamos serviços (inclusive sobre os produtos utilizados), editamos informações no seu perfil, 
comunicamos por telefone, e-mail, serviços de texto ou de outra forma ou participar de blogues, conselhos de 
discussão ou publicações da comunidade. 

 

Recolha de dados de terceiros 

Utilizamos serviços de análise web de terceiros no nosso Site(s), como os do Google Analytics. Estes 
fornecedores de serviços utilizam cookies e web beacons ou outra tecnologia para nos ajudar a analisar como 
os utilizadores utilizam o Site(s). As informações recolhidas por tal tecnologia (incluindo, quando aplicável, 
o seu endereço IP) serão divulgadas ou recolhidas diretamente por esses fornecedores de serviços, que usam 
as informações para facilitar a avaliação da utilização do Site(s). 

Terceiros podem recolher informações pessoais sobre as suas atividades online ao longo do tempo e em 
diferentes sites ao utilizar o nosso Site(s). Por exemplo, fornecedores externos de determinados conteúdos e 
ferramentas incorporados no nosso Site (como um feed do Twitter ou Facebook incorporado, ou um sistema 
de comentários de blogue incorporado do DISQUS ou qualquer rede social que o utilizador possa utilizar 
para iniciar a sessão no nosso Site ou para enviar informações para o nosso Site(s)) pode recolher 
informações pessoais diretamente do utilizador em ligação com a sua interação com esse conteúdo e 
ferramentas. 

Os dados sobre suas atividades no nosso Site podem ser recolhidos para utilização no fornecimento de 
publicidade adequada aos seus interesses individuais em outros sites e serviços online. O utilizador pode 
escolher se pretende que as suas informações sejam recolhidas para esse fim. Participamos em serviços de 
publicidade administrados por terceiros. Os serviços de anúncios podem monitorizar as suas atividades 
online ao longo do tempo, recolhendo informações por meio de meios automatizados, inclusive através do 
uso das tecnologias automatizadas descritas acima e podem utilizar essas informações para mostrar anúncios 
que são adaptados seus interesses individuais e/ou com base em visitas anteriores ao nosso Site(s). 
Juntamente com fornecedores externos, poderemos utilizar cookies próprios e de terceiros individual ou 
coletivamente, bem como outros meios automatizados e os dados recolhidos por meio desses meios e de 
outras fontes (i) para informar, otimizar e ver anúncios (envolvendo anúncios com base em anúncios em  
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visitas anteriores ao nosso Site(s)), e (ii) para relatar nossas impressões de anúncios, outros usos de serviços 
de anúncios e interações com essas impressões de anúncios e serviços de anúncios (incluindo como estão 
relacionados com visitas ao nosso Site(s)). 

Não recolheremos mais informações pessoais além das razoavelmente necessárias ou relevantes para permitir 
que o utilizador desfruta plenamente da utilização do nosso Site(s) e funcionalidades associadas e para o 
fornecimento dos produtos, outros serviços ou suporte. 

 

Como utilizamos as informações recolhidas 

Podemos usar as informações que obtemos sobre o utilizador quando você visita o Site(s) para vários fins, 
incluindo: 

• Verificar a sua identidade; 
• Processar, avaliar e responder às suas solicitações, consultas e candidaturas; 
• Criar, administrar e comunicar com o utilizador sobre as suas contas; 
• Contactar com comunicações de marketing direto, se tiver dado o seu consentimento; 
• Processar dados para permitir que forneçamos os produtos e serviços que o utilizador e/ou sua 

empresa compraram ou licenciaram da Empresa; 
• Contactar o utilizador, conforme necessário, para aplicar os Termos; 
• Conceder acesso ao seu perfil de utilizador e ao histórico do Site; 
• Para agregar e remover aspetos de identificação pessoal desses dados, a fim de realizar serviços de 

análise de dados fornecidos para os quais tenha fornecido acesso ou o processamento seja permitido 
por lei. Isso incluirá a criação de dados pseudonimizados e anonimizados; 

• Operar, avaliar e melhorar os nossos negócios (incluindo o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços; gerir as nossas comunicações; realizar estudos de mercado e análise de dados; determinar e 
gerir a eficácia da nossa publicidade e marketing; e personalizar os nossos produtos, serviços, Site(s) 
e comunicações; administrar o nosso Site(s); e proceder a atividades de contabilidade, auditoria, 
faturação, reconciliação e cobrança, desde que o utilizador tenha dado o seu consentimento ou 
processamento seja permitido por lei.); 

• Processar a sua candidatura de emprego contactar relativamente a um possível emprego com base nas 
informações que envia através do Site(s); 

• Proteger e prevenir fraudes, transações não autorizadas, reclamações e outros passivos e gerir a 
exposição e a qualidade do risco; 

• Cumprir a aplicar os requisitos legais em vigor, normas do setor e nossas políticas e termos, como 
nossos Termos; 

• Monitorizar as métricas de utilização agregada do site, como o número total de visitantes e páginas 
visualizadas; e 

• Fornecer serviços de personalização e monitorização; 
• Cumprir as obrigações ao abrigo de qualquer acordo comercial que temos com o utilizador ou com a 

entidade com a qual está empregado ou contratado. 
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Mantemos as informações pessoais apenas durante o tempo que for necessário ou relevante para cumprir os 
propósitos acima mencionados ou cumprir a lei aplicável, resolver disputas, resolver problemas ou ajudar nas 
investigações. Logo que não seja necessário reter as Informações pessoais, procederemos à sua eliminação de 
acordo com nossas políticas de retenção e eliminação de dados. 

 

Transferências de dados/Transferências para fornecedores externos 

A empresa pode envolver-se em transferências de informações pessoais recolhidas do utilizador para 
fornecedores de serviços de terceiros que a Empresa usa para apoiar o fornecimento de produtos e outros 
conteúdos e serviços. Conforme permitido pela lei aplicável, a Empresa pode divulgar automaticamente 
informações não identificáveis pessoalmente e outras informações agregadas recolhidas a terceiros 
interessados, para ajudar essas partes na compreensão dos padrões de utilização, visualização e demografia 
para determinados programas, conteúdo, serviços, anúncios, promoções e/ou funcionalidades disponíveis na 
Empresa. Geralmente, essas divulgações são feitas em termos comparáveis a esta Política de Privacidade, e 
os destinatários limitam-se a utilizar as informações da finalidade para a qual foram fornecidas. 

Conforme permitido pela lei aplicável, também podemos partilhar certas informações pessoais entre nossas 
afiliadas e parceiros de marketing para os fins descritos nesta Política de Privacidade. Podemos fornecer 
informações pessoais aos nossos distribuidores autorizados com a finalidade de entrar em contacto com o 
utilizador para acompanhamento relativamente aos seus pedidos ou para mantê-lo informado de novas 
atividades. 

A empresa pode usar serviços de processamento de pagamentos e suas informações pessoais podem ser 
divulgadas a esses fornecedores em ligação com o processamento do seu pagamento de taxas e outras 
transações que o utilizador inicie no Site(s). 

A Empresa só transferirá essas informações para terceiros que concordem contratualmente em proteger esses 
dados de uma maneira que não seja menos restritiva do que os próprios padrões da Empresa para a proteção 
das suas próprias informações pessoais. 

 

Transferências fora do ponto geográfico da recolha 

Podemos transferir as informações pessoais que recolhemos sobre o utilizador para locais nos Estados 
Unidos ou outros países que sejam diferentes do local em que as informações foram recolhidas 
originalmente. Esses países podem não ter as mesmas leis de proteção de dados que o país em que o 
utilizador forneceu inicialmente as informações. Quando transferirmos as suas informações 
internacionalmente, protegeremos essas informações conforme descrito nesta Política de Privacidade e de 
acordo com a lei aplicável. 
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Transferências exigidas por lei 

Sujeito à lei aplicável, podemos divulgar informações sobre o utilizador (i) se formos obrigados a fazê-lo por 
lei, regulamento ou processo legal, como uma intimação; (ii) em resposta aos pedidos de entidades 
governamentais, como as autoridades policiais; (iii) quando acreditarmos que a divulgação é necessária ou 
apropriada para evitar danos físicos, financeiros ou outros, lesões ou perdas; ou (iv) em ligação com uma 
investigação de suspeita ou atividade ilegal real. 

 

As suas escolhas 

Se o utilizador pretender atualizar ou modificar as suas informações ou preferências de subscrição, poderá 
entrar em contacto connosco conforme descrito na seção "Entre em contacto connosco" abaixo. Em 
determinados Site(s), o utilizador poderá efetuar estas escolhas diretamente ao iniciar a sessão na sua conta. 
O utilizador também pode cancelar a subscrição de qualquer um dos nossos e-mails promocionais clicando 
na ligação "cancelar a subscrição" em qualquer e-mail promocional que possa receber dos nossos serviços. 
As alterações feitas no seu perfil entrarão em vigor assim que forem guardadas nos nossos sistemas, de 
acordo com nossos procedimentos padrão para implementar perguntas do utilizador sobre as suas 
informações pessoais. 

Dependendo da lei de proteção de dados do seu país, o utilizador pode ter o direito legal de obter acesso a 
informações pessoais que mantemos sobre o mesmo. Além disso, se o utilizador acreditar que as informações 
pessoais são imprecisas, pode ter o direito legal a  solicitar que corrijamos ou alteremos as informações. Para 
efetuar esses pedidos ou para se opor ao nosso processamento das suas informações pessoais ou retirar o 
consentimento para esse processamento (direitos fornecidos pelas leis de determinados países), o utilizador 
pode entrar em contacto connosco conforme descrito na secção "Contacte-nos", abaixo. 

 

Subscrição (para informações pessoais sensíveis) 

Como referido acima, podemos recolher informações pessoais confidenciais se fornecer o seu 
consentimento. Se o utilizador desejar optar pela recolha e utilização de informações pessoais confidenciais 
por nós para a prestação de serviços, que pode incluir a transferência de tais informações pessoais sensíveis 
para terceiros, então o utilizador pode optar por tais usos, assinalando a caixa de "subscrição" nas suas 
preferências do utilizador. Se nenhuma das opções disponíveis atender aos seus requisitos ou tiver outras 
perguntas, entre em contacto diretamente connosco. 

 

Cancelar a subscrição (para transferências de terceiros) 
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Divulgamos informações pessoais aos nossos parceiros externos, conforme descrito na secção de 
Transferência de Dados. Se o utilizador desejar limitar ou restringir a divulgação das suas informações 
pessoais a terceiros, pode optar por não participar em tais divulgações de terceiros, alterando suas 
preferências no seu perfil ou enviando-nos um aviso via e-mail ou através deste formulário de solicitação de 
cancelamento da subscrição. Se já tiver subscrito determinada recolha e práticas de utilização em relação a 
informações pessoais, o utilizador pode optar pelo subsequente "cancelamento da subscrição", alterando suas 
preferências no seu perfil ou enviando-nos um aviso via e-mail. As nossas informações de contacto são 
indicadas abaixo. 

 

Como protegemos as informações pessoais 

A segurança das suas informações pessoais é importante para nós, mas apesar dos nossos esforços, não 
podemos prometer que nosso programa de segurança eliminará sempre todos os possíveis riscos de 
segurança e nossa responsabilidade é limitada conforme estabelecido nos Termos. 

A empresa envida esforços comercialmente razoáveis para salvaguardar e proteger a segurança de todos os 
dados, inclusive de quaisquer informações pessoais do utilizador recolhidas pela Empresa através do Site(s). 
A Empresa mantém certas salvaguardas administrativas, técnicas e físicas num esforço para proteger a 
segurança das Informações Pessoais que recolhemos no Site(s). As informações pessoais e outros dados são 
armazenados em ambientes hospedados e protegidos que utilizam padrões aceites do setor para segurança de 
dados. A Empresa envida esforços comercialmente razoáveis para fazer parcerias com fornecedores de 
serviços externos que atendam aos padrões aceitos do setor para apoiar a recolha, armazenamento, 
hospedagem, processamento e retenção de dados, inclusive de informações pessoais. 

Não obstante o exposto, a Empresa não pode, no entanto, garantir, autorizar ou garantir que as informações 
recolhidas pela Empresa não sejam acedidas, divulgadas, alteradas ou destruídas por mau funcionamento do 
sistema ou evasão das nossas salvaguardas. 

Também é importante que o utilizador cumpra os controlos de acesso (por exemplo, gestão do nome de 
utilizador/palavra-passe) e outras disposições aplicáveis dos Termos para proteger contra o acesso não 
autorizado à sua conta e aos dispositivos que utiliza para aceder ao Site(s). 

 

Ligações para outros sites de terceiros; atividade de terceiros 

O nosso Site(s) pode fornecer ligações para outros sites para sua conveniência e informações. Esses sites 
podem ser operados por empresas não afiliadas a nós. Os sites com ligações podem ter as suas próprias 
políticas de privacidade, que sugerimos fortemente que analise se visitar algum site através das ligações 
apresentadas. Não somos responsáveis pelo conteúdo de quaisquer sites que não sejam afiliados a nós, 
qualquer utilização desses sites, ou as práticas de privacidade desses sites. 



 
 

 
www.diversey.com 

 
 

 

Reclamações 

Se utilizador tiver alguma reclamação sobre a utilização de informações pessoais por nós, pode entrar em 
contacto connosco no endereço abaixo. 

 

Resolução de litígios 

Os litígios serão regidos de acordo com os Termos. 

 

Dados de recursos humanos 

A Empresa pode recolher informações pessoais relativas a pedidos de emprego com a Empresa através da 
nossa página de emprego, como seu currículo e outras informações relevantes para trabalhos específicos 
anunciados no nosso Site(s). Essas informações pessoais estarão sujeitas aos Termos deste documento. O 
utilizador será obrigado a optar pela apresentação de qualquer informação pessoal enviada através da nossa 
página de emprego. 

 

Fusões, aquisições e reorganizações 

Caso toda ou parte da Empresa ou os seus ativos sejam adquiridos, reorganizados ou fundidos com uma 
entidade terceira, reservamo-nos o direito, em qualquer uma dessas circunstâncias, de transferir ou atribuir as 
informações que recolhemos dos utilizadores em ligação com tal fusão, aquisição, venda ou outra mudança 
de controlo. Em tal evento, exigiremos que qualquer comprador ou terceiro concorde em tratar o seu Site de 
uma maneira que não seja menos restritiva do que estabelecida nesta Política de Privacidade ou nos Termos. 

 

Ordem de prioridade 

Esta Política de Privacidade está sujeita aos Termos de utilização, incluindo, sem limitação, todos os avisos 
de responsabilidade e limitações de responsabilidade estabelecidos nos mesmos. No caso de qualquer 
conflito entre esta Política de Privacidade e os Termos, os Termos terão prevalência. 

 

Atualizações à nossa Política de Privacidade 
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A Empresa pode, a seu exclusivo critério, atualizar esta Política de Privacidade periodicamente sem aviso 
prévio para refletir mudanças nas nossas práticas de Informações Pessoais ou no que diz respeito às leis 
aplicáveis. Publicaremos a versão atualizada no nosso Site(s) e indicar no topo quando foi atualizada pela 
última vez. 

Por favor, consulte esta página periodicamente para se manter a par de quaisquer alterações a esta Política de 
Privacidade. No caso de as modificações alterarem materialmente os seus direitos ou obrigações 
estabelecidos no presente documento, faremos esforços comercialmente razoáveis para notificá-lo da 
alteração. Por exemplo, podemos enviar uma mensagem para o seu endereço de e-mail, se tivermos um em 
arquivo ou gerar uma janela de pop-up ou notificações semelhantes quando aceder ao Site pela primeira vez 
após tais alterações materiais serem feitas. A nossa Política de Privacidade alterada entrará em vigor 
automaticamente na data em que uma atualização é publicada, exceto que (a) não usaremos, sem o seu 
consentimento, as suas informações pessoais recolhidas anteriormente de forma inconsistente com a Política 
de Privacidade em vigor recebemos essas informações e (b) se o utilizador não concordar com quaisquer 
alterações à Política de Privacidade, poderá encerrar a sua conta cessando qualquer utilização do Site(s). A 
utilização continuada do Site(s) após a revisão ou atualização da Política de Privacidade indica que o 
utilizador leu, entendeu e concordou com a versão atual da Política de Privacidade. 

 

Residentes da UE 

Se residir na UE e utilizar o nosso Site para comprar produtos ou serviços que são oferecidos aos residentes 
da UE, ou se recolhermos, acompanharmos e/ou processarmos ou transferirmos informações pessoais ou 
dados pessoais que nos enviar através do Site(s), os seus dados serão geridos de acordo com esta Política de 
Privacidade, os Termos aplicáveis e em conformidade com os requisitos do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) (Regulamento (UE) 2016/679). 

 

Transferências para fora da UE 

Se o utilizador for residente da UE e as suas informações pessoais forem recolhidas através do nosso Site(s), 
podemos transferir esses dados para terceiros para fins de processamento de dados e controlo de dados, 
conforme descrito nesta Política de Privacidade. Os nossos acordos comerciais com processadores de dados 
de terceiros ou controladores de dados cumprirão as cláusulas contratuais padrão da UE em relação à 
proteção de dados aprovadas pela Comissão Europeia (conforme alterada). 

 

Subscrição 

Todos os visitantes, excluindo os clientes existentes da Empresa ou de qualquer uma das suas empresas do 
grupo e aqueles que já perguntaram sobre os serviços e produtos das empresas antes, têm o direito de  
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participar da recolha, rastreamento e utilização dos seus dados pessoais. Não recolheremos os seus dados 
pessoais a menos que aceite afirmativamente as nossas práticas de dados, conforme descrito nesta declaração 
de privacidade. O nosso formulário de subscrição encontra-se aqui: a Diverseu recolhe, rastreia e pode 
transmitir dados pessoais que possa fornecer através deste site, ou que a Diversey possa obter através do 
funcionamento de ferramentas automatizadas, cookies e outras funcionalidades de mineração de dados. A 
Diversey utiliza estes dados pessoais para fornecer e fornecer serviços relacionados aos produtos e serviços 
que utiliza através dos nossos sites, para executar operações de análise de dados e armazenar ou processar os 
seus dados em conformidade com a lei aplicável e outras funções descritas na Declaração de Privacidade. Se 
concordar em consentir esta utilização dos seus dados pessoais, assinale a seguinte caixa de subscrição: Sim: 
_________ 

 

Cancelamento da subscrição/Correções 

Todos os visitantes têm o direito de optar por não participar ou retirar o consentimento para a recolha ou 
utilização dos seus dados. Se retirar o consentimento, por favor, esteja ciente de que pode inibir ou limitar a 
nossa capacidade de fornecer-lhe determinados serviços e executar determinadas funções. No entanto, pode 
continuar a usar o Site de acordo com a Política de Termos e Privacidade. 

Pode também solicitar a visualização e a alteração das suas preferências de dados, definições de segurança e 
preferências de consentimento no painel de sua conta, desde que configure um perfil de utilizador no nosso 
site ou por e-mail, utilizando as informações de contacto abaixo. Além disso, como residente da UE, pode 
também optar por não participar ou retirar os consentimentos, solicitar a correção de erros nos dados 
recolhidos ou apresentados, solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados ou removidos, informando-
nos através da ligação para as nossas informações de contacto abaixo. Se retirar o consentimento, a Empresa 
apagará ou removerá os dados pessoais relevantes recolhidos. 

 

Contacte-nos 

Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre esta Política de Privacidade ou se pretender atualizar as suas 
informações as suas preferências, entre em contacto connosco conforme indicado abaixo: 

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD 

privacy@diversey.com 
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