Política de privacidade
I. Informação sobre a Proteção de Dados
Agradecemos o seu interesse na nossa empresa e nos nossos produtos.
Apenas recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais na medida necessária para
proporcionar um website operacional, assim como prestar conteúdos e serviços
oferecidos no website. Apenas recolheremos e utilizaremos periodicamente os seus
dados pessoais com o seu consentimento. Aplica-se uma exceção nos casos em que o
tratamento dos dados está permitido pela regulamentação legal.
Base legal para o tratamento de dados
O tratamento dos seus dados pessoais é realizado em conformidade com o Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE e as leis nacionais em vigor sobre a
proteção de dados.
Desde que tenha proporcionado o seu consentimento para o tratamento de dados
pessoais com fins específicos, o que se encontra disposto na letra a, n.º 1, art. 6 do
RGPD servirá de base legal para o tratamento de dados pessoais. Pode revogar o seu
consentimento em qualquer momento. Tenha em consideração que a revogação apenas
terá efeito no futuro. Isto não afeta o tratamento que tenha ocorrido antes da revogação.
O tratamento de dados pessoais no âmbito da celebração de contratos dos quais faça
parte ou para a aplicação de medidas pré-contratuais que ocorram mediante o seu
pedido é realizado com base na letra b, n.º 1, art. 6. do RGPD. A finalidade do
tratamento de dados depende dos respetivos documentos contratuais e do objeto do
contrato.
Na medida em que o tratamento de dados pessoais seja necessário para cumprir uma
obrigação legal à qual a nossa empresa esteja sujeita, servirá de base a letra c, n.º 1, art.
6. do RGPD.
Se o tratamento for necessário para proteger um interesse legítimo da Schaeffler ou de
um terceiro (p. ex., assegurar os seus direitos e defender-se em litígios; garantir a
segurança das TI; prevenir infrações penais; adotar medidas de gestão e
desenvolvimento de serviços e produtos) e, se os seus interesses, direitos e liberdades
fundamentais como titular dos dados não superarem o interesse anterior, a letra f, n.º 1,
art. 6 do RGPD servirá como base legal para o tratamento.
Apagamento dos dados e período de armazenamento
Tratamos e armazenamos os seus dados pessoais durante o tempo que for necessário
para cumprir a finalidade correspondente. Além disso, os dados podem ser armazenados
se tal tiver sido disposto pelo legislador europeu ou nacional em regulamentos, leis ou
outras disposições da UE às quais estejamos sujeitos enquanto responsáveis pelo
tratamento. Se os dados deixarem de ser necessários ou se o prazo de armazenamento
permitido pelas normas anteriormente mencionadas tiver expirado, os seus dados serão
apagados periodicamente.

Acesso a dados pessoais dentro do Grupo Schaeffler e por parte de terceiros
Dentro do Grupo Schaeffler, os departamentos que necessitem terão acesso aos seus
dados no âmbito do «Least Privilege» (atribuição de direitos de utilizador na menor
medida possível) e do princípio «Need-to-Know» (conhecimento dos dados, apenas se
for necessário).
Apenas poderemos transmitir dados a terceiros alheios ao Grupo Schaeffler se for
necessário, se assim exigir a lei, se tiver prestado o seu consentimento ou se os
contratantes que tenhamos contratado se tenham comprometido por contrato a cumprir
os requisitos do RGPD e as leis nacionais em vigor sobre a proteção de dados.
Em conformidade com estas condições, podem ser destinatários dos dados pessoais:
Departamentos internos e prestadores de serviços externos competentes, sempre que
seja necessário
Transferência de dados pessoais para um terceiro país ou para uma organização
internacional
Os dados apenas serão transferidos para países fora da UE/EEE (os denominados países
terceiros) se for necessário ou exigido por lei, se nos tiver proporcionado o seu
consentimento ou se tal for realizado no âmbito de um tratamento realizado por um
responsável pelo tratamento. Caso sejam utilizados prestadores de serviços de países
terceiros, estes estarão obrigados a cumprir o nível de proteção aplicável na Europa,
além das instruções por escrito, ao acordar as cláusulas contratuais-tipo da UE.
Segurança informática e hiperligações para websites de terceiros
O Grupo Schaeffler utiliza medidas de segurança técnicas e organizativas para proteger
os seus dados que sejam geridos por nós contra a destruição acidental ou intencional, a
manipulação, a perda ou o acesso por parte de pessoas não autorizadas. Estas medidas
de segurança são constantemente desenvolvidas em conformidade com as novas
possibilidades técnicas.
Os nossos websites podem ter hiperligações para websites de outros fornecedores. As
nossas informações sobre a proteção de dados não se aplicam a esses websites.
Obrigação de facultar dados pessoais
Aquando da celebração dos contratos, deverá facultar os dados pessoais necessários
para estabelecer, executar e rescindir o contrato, assim como as obrigações de
cumprimento derivadas do mesmo, ou os dados que a Schaeffler esteja legalmente
obrigada a recolher. Sem esses dados não será celebrado qualquer contrato com a
Schaeffler.
Se, neste website, colocarmos à sua disposição ofertas e serviços que pode utilizar
voluntariamente, não existe qualquer obrigação de colocar os seus dados à sua
disposição, mas sem os seus dados pessoais é possível que não possa beneficiar das
nossas ofertas e serviços.

«Perfis» e tomada de decisões automatizada
Não utilizamos a tomada de decisões totalmente automatizada em conformidade com o
art. 22 do RGPD. Em geral, a Schaeffler não utiliza perfis. Partindo do princípio de que
os utilizemos em casos individuais, informar-lhe-emos por separado, sempre que tal
esteja estabelecido na lei, e, se necessário, obteremos o seu consentimento prévio.
Origem dos seus dados pessoais
Utilizamos os dados que recebermos de si.
II. Operações de tratamento de dados durante o estabelecimento do website e
durante a criação de ficheiros de registo
Quando visita o nosso website, os nossos servidores Web recolhem e registam o nome
do seu fornecedor de serviços da Internet, o seu endereço IP, o website a partir do qual
nos visita, os websites que visita a partir do nosso website, assim como a data e duração
da sua visita. Estes dados são armazenados nos ficheiros de registo dos nossos sistemas.
No entanto, o uso do endereço IP limita-se ao alcance tecnicamente necessário e é
encurtado e, por conseguinte, apenas é utilizado de forma anónima, de modo a não ser
possível atribuir o endereço IP a um utilizador. Os dados não estão vinculados a dados
pessoais.
A base legal para o armazenamento temporário de dados é a letra f, n.º 1, art. 6. do
RGPD.
O armazenamento temporário do endereço IP encurtado pelos nossos sistemas é
tecnicamente necessário para permitir que o website seja enviado para o seu terminal.
Os dados são armazenados em ficheiros de registo para garantir a funcionalidade do
website. Neste contexto, não é realizada uma avaliação dos dados com fins de
marketing. O nosso interesse legítimo no tratamento de dados em conformidade com a
letra f, n.º 1, art. 6 do RGPD também reside nestes fins.
A recolha dos dados para o estabelecimento do website e o armazenamento dos dados
em ficheiros de registo são absolutamente necessários para o funcionamento do mesmo.
Por conseguinte, enquanto utilizador, não tem a opção de se opor.
III. Tratamento de dados dos serviços oferecidos no website
O nosso website oferece vários serviços em que, para serem utilizados, lhe são
solicitados dados pessoais. A transmissão dos seus dados
Utilização dos nossos formulários de contacto e consulta
O website possui formulários de contacto e de consulta que podem ser utilizados para
entrar em contacto connosco eletronicamente.
Para utilizar os formulários de contacto, deve introduzir os dados adequados (p. ex., o
seu endereço de correio eletrónico) marcados com um asterisco na máscara de entrada
correspondente. O resto das informações é opcional para si. Estes dados pessoais são

transmitidos ao departamento da nossa empresa responsável pelo tratamento e
armazenamento nos nossos sistemas. Aquando do envio da sua mensagem, a data e hora
de entrada são armazenadas. No âmbito do processo de pedido de informações, é obtido
o seu consentimento para o tratamento dos dados.
Os dados introduzidos na máscara de entrada apenas serão utilizados para processar o
ponto de contacto.
A base legal para o tratamento de dados pessoais é a letra a, n.º 1, art. 6. do RGPD.
Os dados são eliminados assim que o processo de comunicação for concluído.
Tem a possibilidade de revogar o seu consentimento para o tratamento de dados
pessoais em qualquer momento através de um correio eletrónico enviado para
rgpd@schaeffler.com.
Utilização das ofertas de serviços de informação da Schaeffler
No website oferecemos-lhe a possibilidade de se registar gratuitamente nas ofertas de
serviços de informação da Schaeffler.
Caso se registe nas ofertas de serviços de informação da Schaeffler e proporcione o seu
consentimento, receberá publicidade e informação (p. ex., boletins informativos,
convites para feiras e eventos, informação sobre produtos, serviços, ofertas e promoções
do Grupo Schaeffler, incluindo sondagens de opinião e comunicações corporativas) por
correio eletrónico, telefone, SMS e/ou serviços de mensagens instantâneas como, p. ex.,
WhatsApp, para os dados de contacto que nos são proporcionados através de uma
máscara de entrada quando se regista nas ofertas de serviços de informação. Para
utilizar os serviços de informação, precisamos do seu endereço de correio eletrónico e
outros dados marcados como obrigatórios na máscara de entrada, p. ex., nome, empresa
e número de telefone. A finalidade da recolha destes dados é o envio de publicidade e
informação. Com este fim, também podemos contratar terceiros (prestadores de
serviços) com os quais existe um contrato de processamento de pedidos e transmitir os
seus dados a esses terceiros. Depois de enviar o formulário de registo, receberá um
correio eletrónico de confirmação da nossa parte no endereço de correio eletrónico que
tenha especificado. O registo apenas produzirá efeito depois de o ter confirmado ao
clicar na ligação do correio eletrónico.
A base legal para o tratamento de dados pessoais depois do registo é a letra a, n.º 1, art.
6. do RGPD.
Os dados serão eliminados assim que deixarem de ser necessários para alcançar a
finalidade para a qual foram recolhidos. Os dados são armazenados enquanto o registo
para os serviços de informação estiver ativo. Tem a possibilidade de revogar o seu
consentimento para o tratamento de dados pessoais em qualquer momento através de
correio eletrónico enviado para unsubscribe@schaeffler.com ou ao clicar na ligação
«unsubscribe» nas mensagens recebidas com efeitos para o futuro e, portanto, cancelar o
registo dos serviços de informação. Neste caso serão eliminados todos os dados pessoais
armazenados no decurso do contracto. Com a revogação do consentimento, a legalidade

do tratamento realizado com base no seu consentimento até à sua revogação não será
afetada.
Criação de um perfil de utilizador para publicidade e informação personalizada
Queremos realizar ofertas o mais personalizadas possível. Gostaríamos de utilizar a
informação sobre o seu comportamento como utilizador que nos envia e que é gerada
automaticamente quando visita o nosso website com o fim de conceber publicidade
adaptada a si e aos seus interesses. Com este fim, ser-lhe-á solicitado o seu
consentimento para a criação de um perfil de utilizador pessoal.
No perfil de utilizador, armazenamos os dados pessoais que nos proporciona ao registarse no «serviço de informação da Schaeffler», em conjunto com os seus dados de
movimento neste website ou na informação e comunicação publicitária que lhe
enviamos. Os dados de movimento são, portanto, informações sobre o seu
comportamento como utilizador, p. ex., que categorias, artigos e conteúdos consulta
neste website ou no nosso boletim informativo, e em que momento ou com que
confirmações de receção e leitura de correios eletrónicos e boletins informativos.
A avaliação deste perfil de utilizador é realizada exclusivamente com o fim de lhe
enviar informação e publicidade personalizada, desde que o seu consentimento para a
utilização dos dados com fins informativos e publicitários esteja disponível através do
seu registo no «serviço de informação da Schaeffler». Com este fim, também podemos
contratar terceiros (prestadores de serviços) com os quais existe um contrato de
processamento de pedidos e transmitir os seus dados a esses terceiros.
Além disso, os seus dados poderão ser utilizados para a realização de sondagens, o
envio de comunicações comerciais, incluindo por meios eletrónicos, dos produtos,
serviços e novidades, próprios ou de terceiros, relacionadas com os produtos oferecidos
pela Empresa.
A base legal para o tratamento de dados pessoais depois do registo é a letra a, n.º 1, art.
6. do RGPD.
Os dados serão eliminados assim que deixarem de ser necessários para alcançar a
finalidade para a qual foram recolhidos. Por conseguinte, o armazenamento dos dados é
realizado enquanto o seu consentimento para o seguimento dos dados estiver ativo. Tem
a possibilidade de revogar o seu consentimento para o tratamento de dados pessoais em
qualquer momento através de correio eletrónico enviado para
unsubscribe@schaeffler.com ou ao clicar na ligação «unsubscribe» nas mensagens
recebidas com efeitos para o futuro e, portanto, cancelar o registo do seguimento de
dados. Neste caso serão eliminados todos os dados pessoais armazenados no decurso do
contracto. Com a revogação do consentimento, a legalidade do tratamento realizado
com base no seu consentimento antes da sua revogação não será afetada.
IV. Uso de cookies
De modo a oferecer o melhor uso possível do website, utilizamos cookies. As cookies
são ficheiros de texto armazenados no navegador da Internet ou pelo navegador da
Internet no terminal do utilizador. Se um utilizador visitar o nosso website, pode ser

armazenada uma cookie no sistema operativo do utilizador. Esta cookie possui uma
sequência específica de caracteres que permite uma identificação única do navegador
quando o website volta a ser carregado.
A seguir, informamos-lhe de forma geral sobre o uso de cookies no nosso website e
sobre o tratamento de dados pessoais associado. Solicitamos-lhe que consulte a Política
de cookies da Schaeffler publicada neste website para obter mais informações sobre as
cookies específicas utilizadas.
Utilizamos cookies para que seja mais simples utilizar o nosso website. Alguns
elementos do nosso website requerem que o navegador carregado possa ser identificado,
incluindo depois de mudar de página.
Além disso, no nosso website utilizamos cookies que permitem analisar o
comportamento de navegação do utilizador.
Ao aceder ao nosso website, informamos o utilizador sobre a utilização das cookies e
sobre a presente declaração de privacidade.
A utilização das cookies necessárias desde o ponto de vista técnico tem como objetivo
facilitar o uso do nosso website ao utilizador. Algumas funções do nosso website não
podem ser oferecidas sem o uso de cookies. Para isso, é necessário que o navegador seja
reconhecido, mesmo depois de uma mudança de página. Os dados de utilizador
recolhidos pelas cookies técnicas não são utilizados para criar perfis de utilizador. Para
obter mais informações, consulte a Política de cookies da Schaeffler.
As cookies de análise são utilizadas para melhorar a qualidade do nosso website e do
respetivo conteúdo. Através das cookies de análise, sabemos como o website é utilizado
e, dessa forma, podemos otimizar continuamente a nossa oferta. Para obter mais
informações, consulte a Política de cookies da Schaeffler.
A base legal para o tratamento de dados pessoais através do uso de cookies é a letra a,
n.º 1, art. 6. do RGPD.
As cookies são armazenadas no terminal do utilizador e são transmitidas desde aí para o
nosso website. Por conseguinte, enquanto utilizador, também tem pleno controlo sobre
o uso de cookies. Pode desativar ou restringir a transmissão de cookies ao alterar a
configuração do seu navegador de Internet. As cookies que já tenham sido armazenadas
podem ser eliminadas em qualquer momento. Isto também pode ser realizado de forma
automatizada. Caso as cookies para o nosso website sejam desativadas, é possível que
deixe de poder utilizar plenamente todas as funções do website
V. Os seus direitos como parte interessada
No caso de tratamento dos seus dados pessoais, o Utilizador é a parte interessada de
acordo com o RGPD e terá os seguintes direitos em relação a nós, enquanto
responsáveis pelo tratamento:

1. Direito de acesso (art. 15 do RGPD)
Pode pedir que lhe confirmemos se os dados pessoais relativos a si são ou não tratados
por nós. Caso esse tratamento seja realizado, pode solicitar-nos as informações previstas
pelo RGPD (consultar o n.º 1, art. 15 do RGPD), assim como ser informado sobre as
garantias adequadas em conformidade com o art. 46 do RGPD em relação à
transferência dos dados pessoais relativos a si para um país terceiro ou para uma
organização internacional.
2. Direito de retificação (art. 16 do RGPD)
Tem direito a que os seus dados pessoais sejam retificados e/ou completados caso sejam
incorretos ou se encontrem incompletos. Devemos realizar rapidamente a retificação.
3. Direito à limitação do tratamento (art. 18 do RGPD)
Nos termos dos requisitos legais (consultar o n.º 1, art. 18 do RGPD), pode solicitar a
limitação do tratamento dos dados pessoais relativos a si. Em relação às consequências
da limitação, consulte os pontos 2 e 3 do artigo 18 do RGPD.
4. Direito ao apagamento (art. 17 do RGPD)
Pode requerer o apagamento imediato dos seus dados pessoais, e estaremos obrigados a
apagar os mesmos rapidamente caso se aplique alguma das circunstâncias previstas no
n.º 1, art. 17 do RGPD. Não existe direito de apagamento nos casos previstos no n.º 3,
art. 17 do RGPD.
5. Direito ao esquecimento
Caso tenha exercido perante nós o seu direito de retificação, apagamento ou limitação
do tratamento, estaremos obrigados a notificar todos os destinatários a quem tenham
sido revelados os seus dados pessoais sobre essa retificação ou apagamento de dados ou
limitação do tratamento, salvo se for impossível ou representar um esforço desmedido.
Tem direito a ser informado sobre esses destinatários pela nossa parte.
6. Direito à portabilidade dos dados (art. 20 do RGPD)
Tem direito a receber os dados pessoais correspondentes que nos tenha facultado num
formato estruturado, de uso comum e leitura mecânica. Para obter mais detalhes,
consulte o art. 20 do RGPD.
7. Direito de oposição (art. 21 do RGPD)
Tem direito a opor-se em qualquer momento, por motivos relacionados com a sua
situação particular, ao tratamento dos seus dados pessoais, que se realiza com base nas
letras e ou f, n.º 1, art. 6. do RGPD. Encontrará mais detalhes no art. 21 do RGPD.
Poderá exercer os seus direitos em qualquer momento, por correio postal para a rua
Ballibar, 1, 20870 Elgoibar (Guipúzcoa), Espanha ou por e-mail para
rdpd@schaeffler.com.

Além disso, tem direito a apresentar uma reclamação perante as autoridades de controlo
em conformidade com o artigo 77 do RGPD.

VI. Nome e endereço do responsável
Schaeffler Iberia, S.L.U.
Ballibar Kalea, 1
20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
Espanha
+34 934 803 410
+34 933 729 250
rgpd@schaeffler.com
VIII. Segurança
A Schaeffler KG utiliza medidas de segurança técnicas e organizativas para proteger os
dados que nos faculte voluntariamente, contra qualquer eliminação acidental ou
intencional, manipulação, perda e contra o acesso por parte de terceiros não autorizados.
Essas medidas de segurança são desenvolvidas de forma contínua de acordo com os
padrões técnicos de última geração correspondentes.
Os nossos websites podem incluir ligações para páginas de outros fornecedores
externos. A nossa política de proteção da privacidade não se aplica a estas páginas
externas.

