
 
 

Polítíca de Privacidade 
Versão: 30.03.2020 

Obrigado por visitar o nosso site e pelo seu interesse na nossa empresa e nos nossos produtos. Levamos 

a proteção dos seus dados a sério e queremos que se sinta seguro ao visitar as nossas páginas na internet. 

A seguir, informá-lo-emos, de acordo com as normas de proteção de dados aplicáveis, sobre que dados 

pessoais nós, no contexto 

• da sua visita ao nosso site: https://www.carhartt-wip.com/pt 
• da encomenda nas lojas Online Carhartt-WIP 

• do uso da conta de Cliente Carhartt-WIP 

• do uso da rádio Carhartt-WIP https://www.carhartt-wip.com/musicplayer 
• Da subscrição da newsletter Carhartt-WIP por e-mail 

 
(doravante colectivamente referido como "website"), recolhemos informações sobre as finalidades para 
as quais utilizamos estes dados e como os utilizamos para otimizar os nossos serviços para o Cliente. 
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A. General 

 

1. Responsável pelo tratamento, encarregado da proteção de dados 

(1) Responsável pelo tratamento nos termos do Art. 4 N.° 7 do Regulamento de Proteção de Dados da UE 

(RGPD) é a  

 Work in Progress Textilhandels GmbH 
 Hegenheimerstraße 16 
 D-79576 Weil am Rhein, Germany 
 Ph.: +49 (0)7621 9666 
 E-Mail: info@carhartt-wip.com 

 
doravante denominada"WORK IN PROGRESS TEXTILHANDELS GMBH” ou "nós”. Pode encontrar 

mais informações sobre o operador em nossa Noecia Legal. 

(2) Pode contactar o encarregado da proteção de dados da seguinte forma: dpo[at]carhartt- wip.com ou 

através do nosso endereço postal acima mencionado com o acréscimo "à atenção do encarregado da 

proteção de dados”. 

2. Tipos de dados processados, categorias de pessoas em causa 

2.1. Natureza dos dados tratados 

• Dados básicos (por exemplo, dados mestre do Cliente, tais como nomes, moradas) 

• Dados de contacto (por exemplo, e-mail, números de telefone) 

• Dados de conteúdo (por exemplo, entradas de texto, fotografias, vídeos) 

• Dados contratuais (por exemplo, objeto do contrato, duração, categoria do Cliente) 

• Dados de pagamento (por exemplo, dados bancários, histórico de pagamentos) 

• Dados de utilização (por exemplo, páginas visitadas, interesse no conteúdo, tempos de acesso) 

• Dados de meta/comunicação (por exemplo, informações do dispositivo, endereços IP) 
 

2.2. Categorias de sujeitos dos dados 

• Visitantes e usuários do site e das ofertas on-line 

• Clientes, partes interessadas e parceiros de negócios 

• Assinantes da newsletter 
 

(A seguir, nos referimos às pessoas em causa coletivamente como "usuários".) 

3. Objectivo do processamento 

Nós usamos os seus dados pessoais 

• Disponibilização do site e da oferta online, suas funções e conteúdos. 

• Para a criação e gestão da sua conta pessoal de Cliente. 

• Para identificá-lo como um parceiro contratual 

• Para processar as suas compras online connosco. Isto inclui as suas encomendas e devoluções 
de compras através da nossa loja online, processamento do pagamento, bem como notificações 
do estado da entrega e quaisquer problemas com a entrega. Os seus dados pessoais também 
podem ser processados para efeitos de tratamento de reclamações ou em caso de reclamação 
de garantia. 

• Para responder aos pedidos de contacto e comunicação com os utilizadores. 

• Para a afirmação, execução, exercício ou defesa de e contra acções judiciais e litígios, e para a 
descoberta, investigação e prevenção de infracções penais 

• Para medidas de segurança 

• Para medição do alcance 

• Para fins de marketing direto, por exemplo, sob a forma de uma newsletter por e-mail ou 
publicidade postal. 

• Para fins de pesquisas e análises de satisfação de produtos e serviços. 
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4. Disponibilização do website e dos ficheiros de registo  

(1) Se usar o site apenas para fins informativos, ou seja, se não se registrar ou não nos fornecer 

informações, nós apenas coletamos os dados pessoais que seu navegador transmite automaticamente ao 

nosso servidor. Se desejar visualizar o nosso website, recolhemos os seguintes dados, que são 

tecnicamente necessários para mostrarmos o nosso website e para para mostrarmos o nosso website e 

para garantir a estabilidade e segurança (a base legal é o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. 

• Endereço IP 

• Data e hora do pedido 

• Diferença de fuso horário em relação à hora média de Greenwich (GMT) 

• Conteúdo do pedido (página concreta) 

• Status de acesso/Código de status/HTTP 

• Quantidade de dados transmitidos em cada caso 

• Website de onde vem o pedido 

• Navegador 

• Sistema operacional e sua interface 

• Idioma e versão do sopware do navegador 
 
(2) Os endereços IP dos utilizadores serão apagados ou tornados anónimos após o fim da utilização. No caso 

da anonimização, os endereços IP são alterados de tal forma que os dados individuais de circunstâncias 

pessoais ou factuais já não poderão ser atribuídos a uma pessoa singular específica ou identificável ou só 

poderão ser atribuídos a uma pessoa singular específica ou identificável com um gasto desproporcionado 

de tempo, custos e mão-de-obra. 

5. Cookies 

(1) Além dos dados dos ficheiros de log mencionados acima, os cookies serão armazenados em seu 

computador quando usar nosso website. Cookies são pequenos ficheiros de texto que são alocados e 

armazenados no seu disco rígido para o navegador que está usando e através dos quais certas informações 

fluem para o site que define o cookie (neste caso por nós). Os cookies não podem executar programas ou 

infetar o seu computador com um vírus. Eles servem para tornar a oferta de internet mais eficaz e mais fácil 

de ser utilizada. 

(2) Uso de cookies: 

a) Este website utiliza os seguintes tipos de cookies, cujo escopo e função serão explicados abaixo: 

• Cookies de sessão (ver b) 
• Cookies persistentes (ver c) 

 
b) Os cookies de sessão armazenam uma chamada “ID” da sessão com a qual vários pedidos do seu 

navegador podem ser atribuídos à mesma sessão. Os cookies da sessão serão apagados quando sai ou 

fecha o navegador. Se reiniciar seu navegador e voltar para o site, o site não o reconhecerá. Precisará entrar 

novamente (se for necessário um login) ou precisará redefinir os modelos e preferências se o site oferecer 

essas características. Um novo cookie de sessão é então gerado, que armazena suas informações e 

permanece ativo até sair do site e fechar o seu navegador. 

c) Os cookies persistentes serão automaticamente apagados após um período de tempo predefinido, que 

pode variar de acordo com o tipo de cookie. Pode apagar os cookies nas configurações de segurança do seu 

navegador a qualquer momento. 

(3) Para que fins utilizamos cookies? 

Utilizamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e 

para analisar o acesso ao nosso site. Nós também compartilhamos informações sobre o seu uso do 

nosso site com os nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Nossos parceiros podem 

combinar essas informações com outras informações que lhes tenha fornecido ou que tenha coletado 

como parte de seu uso dos serviços. Dá o seu consentimento aos nossos cookies se continuar a utilizar 

o nosso site. 



 
 

Os cookies específicos utilizados e a sua expiração podem ser identificados através do Cookie Manager 

de Coo-kiebot (https://www.cookiebot.com) no site. A síntese é atualizada regularmente. A seguir 

receberá uma síntese tabular simplificada. 

Finalidade Descrição 
Duração do 
armazenamento 

Cookies 
tecnicamente 
necessários 

Os cookies tecnicamente necessários 
permitem a utilização do nosso site, 
permitindo funções básicas como navegação 
na página e acesso a áreas seguras do site. A 
visita ao nosso site não pode funcionar 
correctamente sem estes cookies. 

Cookies de sessão - 
serão apagados quando 
o navegador é fechado 

Desempenho (por 
exemplo, 

navegador do 
usuário) e 

preferências 

Ao utilizar o nosso site, são utilizados cookies 
(por exemplo, para reconhecer o navegador) 
para melhorar o desempenho (por exemplo, 
carregamento mais rápido de conteúdo). 
Quando visita nosso website, o país e a 
seleção de idioma determinado ou escolhido 
pelo Cliente é armazenado em cookies para 
evitar que tenha que selecioná-lo novamente 
em visitas subsequentes. Com antecedência, 
verificamos se o seu navegador suporta 
cookies e se esta informação é armazenada 
noutro cookie. Em seguida, ser-lhe-ão 
apresentadas informações de contacto 
localizadas por país e idioma, que também 
serão guardadas. A base legal para isto é o 
Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. 
 

Cookies de sessão - 
serão apagados quando 
o navegador é fechado. 

Cookies de 
análise / 

Rastreamento 
(estacsticas) 

Nós usamos cookies analíticos de terceiros 
para entender como os visitantes usam o 
nosso site. Isto ajuda-nos a melhorar a 
qualidade e o conteúdo do nosso site. A 
informação estaestica agregada inclui dados 
como o número total de visitantes. Por 
exemplo, descobrimos com que frequência e 
em que ordem as páginas individuais foram 
chamadas e quanto tempo os visitantes 
gastam em média nas nossas páginas. 
Descobrimos 
também se os utilizadores já visitaram o nosso 
site em algum momento anterior. A base legal 
para isso é o consentimento dado pelo cliente 
de acordo com o Art. 6 § 1 S.1 lit. a) RGPD. 
Para mais informações, consulte o ponto 13 
(Serviços de análise da Web). 

Cookies persistentes - 
permanecem, mas serão 
automaticamente 
apagados após 2 anos 
se o site não for mais 
visitado. 

Cookies 
publicitários 
(marketing) 

Utilizamos cookies de publicidade para avaliar 
a eficiência das nossas medidas de 
publicidade e para obter optimizações a partir 
delas. A base legal para isso é o 
consentimento concedido pelo cliente de 
acordo com o Art. 6 § 1 S.1 lit. a) RGPD.  

Cookies persistentes - 
permanecem, mas serão 
automaticamente 
apagados após 2 anos 
se o site não for mais 
visitado. 

 

https://www.cookiebot.com/


 
 

(4) Controlo sobre cookies 

O Cliente pode configurar o seu navegador para que seja informado sobre a configuração de cookies 

e permitir cookies apenas em casos individuais, excluir a aceitação de cookies para certos casos ou 

em geral e ativar a exclusão automática de cookies ao fechar o navegador. Se desativar os cookies, a 

funcionalidade deste site pode ser limitada. 

6. Formulário de contacto, Google reCAPTCHA, contacto por e-mail 

(1) Em nosso site há um formulário de contacto que pode ser usado para contacto eletrónico. Se um 

usuário tirar proveito desta opção, os dados inseridos na máscara de entrada serão transmitidos para 

nós e armazenados. Os dados correspondentes, em particular dados pessoais, dados de morada, dados de 

contacto e mensagens (campo de texto livre) são diretamente visíveis na respectiva máscara de entrada. 

No momento do envio, os seguintes dados também são armazenados: 

• O endereço IP do usuário 

• Data e hora de apresentação do formulário 

 
(2) Para o tratamento dos dados, é feita referência a esta política de privacidade no contexto do processo 

de envio. Alternativamente, é possível contactar-nos através dos endereços de e-mail fornecidos. Neste 

caso, os dados pessoais do usuário transmitidos com o e-mail serão armazenados. Os dados serão 

utilizados exclusivamente para o processamento do pedido.  

(3) A base legal para o tratamento dos dados transmitidos no contexto da utilização do formulário de 

contacto ou no decurso do envio de um e-mail é o Art. 6, n.º 1 frase 1 lit. f) RGPD. Se o contacto por e-mail for 

destinado ao suporte e consultas sobre ordens atuais do Cliente ou a conclusão de um contrato, uma base 

legal adicional para o processamento é o Art. 6 § 1 frase 1 lit. b) RGPD. 

(4) O processamento dos dados pessoais da máscara de entrada serve-nos apenas para o processamento 

do estabelecimento do contacto. No caso de nos contactar por e-mail, este é também o interesse legítimo 

exigido para o processamento dos dados. Os outros dados pessoais processados durante o processo 

de envio servem para evitar o uso indevido do formulário de contacto e para garantir a segurança dos 

nossos sistemas de tecnologia de informação. 

(5) Os dados serão apagados assim que deixarem de ser necessários para os fins para os quais foram 

recolhidos. No caso para os dados pessoais da máscara de entrada do formulário de contacto e aqueles 

enviados por e-mail, quando a respectiva conversa com o usuário é concluída. A conversa termina 

quando fica claro, a partir das circunstâncias, que o assunto em questão foi esclarecido de forma 

conclusiva. Os dados pessoais adicionais coletados durante o processo de envio serão apagados após 

um período de sete dias, no máximo. 

7. Newsletter por e-mail 

7.1. Subscrição da newsletter 

(1) Com o seu consentimento, pode subscrever a nossa newsletter por e-mail (adiante designada por 

"newsletter"), com a qual o informamos sobre os nossos produtos, vendas, eventos, concursos e inquéritos. 

(2) Para a inscrição na nossa newsletter, usamos o chamado procedimento de double opt-in. Isto significa 

que após o seu registo, enviar-lhe-emos um e-mail para o endereço de e-mail que nos forneceu, no qual lhe 

pedimos que confirme que deseja receber a newsletter. Se não confirmar seu registo dentro de 14 dias, suas 

informações serão automaticamente apagadas. Além disso, armazenamos os seus endereços IP 

utilizados para o registo e confirmação e os horários de registo e confirmação. A finalidade do procedimento 

é poder provar o seu registo e, se necessário, esclarecer um possível uso indevido dos seus dados 

pessoais. 

(3) O seu endereço de e-mail é a única informação obrigatória para o envio da newsletter. O fornecimento de 

mais informações é voluntário e é utilizado para se dirigir ao Cliente pessoalmente. Após a sua 

confirmação, guardaremos o seu endereço de e-mail com o objectivo de lhe enviar a newsletter. 

(4) A base legal para as operações de processamento acima mencionadas no âmbito da subscrição da 

newsletter é o seu consentimento nos termos do artigo 6 parágrafo 1 frase 1 lit. a) RGPD. 



 
 

(5) Pode revogar o seu consentimento para o envio da newsletter a qualquer momento, cancelando a 

sua subscrição na newsletter. Pode cancelar sua subscrição clicando no link fornecido em cada e-mail de 

newsletter ou enviando uma mensagem para os detalhes de contacto fornecidos acima na secção 1.1 

desta política de privacidade.  

(6) Os dados fornecidos pelo Cliente ao se registrar para a newsletter serão apagados quando cancelar a 

newsletter. 

7.2. Envio da newsletter após a compra do produto 

(1) Caso tenha adquirido produtos na nossa loja online, enviar-lhe-emos a nossa newsletter, se necessário 

sem registo prévio para a subscrição da newsletter, para o endereço de e-mail que nos forneceu durante a 

compra. Para esta aplicação de recomendações personalizadas de produtos, fazemos a selecção de 

acordo com os requisitos legais, em particular com base na sua experiência de compra anterior e nos seus 

dados de interesse, dos quais derivamos os seus interesses, preferências e interesses de produto, tendo em 

conta os interesses que nos comunicou. 

(2) Para este fim, este endereço de e-mail é armazenado na nossa base de dados de endereços de 

newsletter. Para provar a legitimidade do envio da newsletter, também guardamos o seu endereço IP 

utilizado durante a compra e o momento da compra. 

(3) A base legal para as operações de processamento acima mencionadas no contexto do envio de 

newsletters após uma compra é o artigo 6 parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. O nosso legítimo interesse no 

processamento de dados é a promoção directa dos nossos produtos aos nossos clientes e o seu interesse 

em ofertas e promoções. 

(4) Pode se opor ao envio da newsletter a qualquer momento. Pode declarar sua objeção clicando no link 

fornecido em cada e-mail de newsletter ou enviando uma mensagem para os dados de contacto 

mencionados acima na secção 1.1 desta política de privacidade. 

7.3. Acompanhamento da newsletter 

(1) Ressaltamos que avaliamos o comportamento do usuário dos destinatários da newsletter. Para esta 

avaliação, os e-mails enviados contêm os chamados web beacons ou tracking pixels, que representam 

ficheiros de imagem de um pixel. Para fins de análise, ligamos os dados ou partes dos mesmos 

mencionados acima na secção 2.1 desta política de privacidade e os web beacons com o seu endereço de 

e-mail e uma identificação individual. Os links recebidos na newsletter também contêm esta identificação. 

Utilizamos os dados assim obtidos para criar um perfil de utilizador de forma a melhor adequar a newsletter 

aos interesses dos nossos clientes. Nós gravamos quando lê nossas newsletters, em quais links clica e 

deduzimos os seus interesses pessoais. Podemos vincular esta informação a acções que toma no nosso 

site. 

(2) A base legal para o rastreamento descrito acima é o seu consentimento nos termos do artigo 6 parágrafo 

1 frase 1 lit. a) RGPD, desde que tenha se registrado para a assinatura da newsletter. 

(3) Caso a newsletter seja enviada após uma compra sem registo separado para a newsletter e 

consentimento declarado, a base legal para o rastreamento descrito acima é o artigo 6 parágrafo 1 frase 1 lit. 

f) RGPD. O nosso legítimo interesse no processamento de dados no contexto do rastreamento é a nossa 

necessidade de poder adaptar melhor a nossa newsletter aos interesses dos nossos clientes. 

(4) Pode se opor ao rastreamento descrito acima a qualquer momento, cancelando a subscrição da 

newsletter; pode explicar o cancelamento clicando no link fornecido em cada e-mail da newsletter ou 

enviando uma mensagem para os dados de contacto mencionados acima na secção 1.1 desta política  de 

privacidade. As informações obtidas através do rastreamento são armazenadas desde que tenha se inscrito 

na newsletter. Após um logout, armazenamos os dados de forma puramente estaestica e anónima. 

(5) O rastreamento também não é possível se tiver desativado a exibição de imagens no seu programa de e-

mail por padrão. Neste caso, a newsletter não será exibida completamente e poderá não ser capaz de usar 

todas as funções da newsletter. Se exibir as imagens manualmente, o rastreamento mencionado acima 

é realizado. 



 
 

7.4. Fornecedor de serviços da newsletter 

(1) O tratamento dos procedimentos de processamento acima mencionados no âmbito da nossa newsletter, 

em particular a análise e avaliação das informações sobre clientes ou potenciais clientes (dados de 

transacção), é efectuado com a participação dos serviços e sistemas de TI do seguinte prestador de 

serviços, que contratamos como nosso processador: 

Emarsys eMarketing Systems AG  
Hans-Fischer-Str. 10 
80339 München  
Alemanha 

(2) A legalidade é garantida por contratos celebrados em conformidade com o artigo 28 RGPD e as 

cláusulas-modelo padrão da UE. 

7.5. Pesquisas de satisfação do Cliente 

(1) A fim de melhorar os nossos produtos e serviços, pedimos-lhe um feedback, por exemplo, no contexto 

de inquéritos, em particular sobre compras de produtos ou pedidos de apoio. Além disso, encarregamos 

outros prestadores de serviços de realizar pesquisas de mercado e de produtos e experimentar novas 

tecnologias em nossos produtos, através das quais os dados pessoais podem ser coletados. Estes dados 

ajudam-nos a estar à frente da concorrência. 

(2) Para o tratamento dos procedimentos de processamento acima mencionados no âmbito dos nossos 

inquéritos, em particular para a análise e avaliação dos mesmos, utilizamos os serviços e sistemas 

informáticos do seguinte prestador de serviços, que contratamos como nosso processador: 

Zenloop GmbH 
Erich-Weinert-Straße 145 
10409 Berlin 

(3) A legalidade é garantida por contratos celebrados em conformidade com o artigo 28 RGPD e as 

cláusulas-modelo padrão da UE. 

(4) A base legal para as operações de processamento acima mencionadas é o consentimento concedido 

por si em conformidade com o artigo 6 parágrafo 1 frase 1 lit. a) RGPD no contexto da encomenda, da 

subscrição da newsletter ou do seu interesse legítimo após uma compra em conformidade com o artigo 6 

parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. O nosso interesse legítimo no processamento de dados é a melhoria dos 

nossos produtos e serviços aos nossos clientes. Com a avaliação do seu produto ou serviço ou sua 

participação em uma pesquisa, declara sua concordância com este interesse legítimo. Se não concordar 

com este interesse legítimo, tornaremos os seus dados anónimos, deixando então de ser dados pessoais. 

7.6. Publicidade impressa 

(1) Nós também usamos os dados fornecidos pelo Cliente no âmbito de uma compra para o envio de mídia 

impressa. 

(2) Para o tratamento dos procedimentos de processamento acima mencionados, em particular para o envio 

de mídia impressa, são utilizados os serviços e sistemas informáticos de vários fornecedores de serviços, 

que contratamos como nosso processador de encomendas. 

(3) A legalidade é garantida por contratos celebrados em conformidade com o artigo 28 RGPD e as 

cláusulas-modelo padrão da UE. 

(4) A base legal para as operações de processamento acima mencionadas é o nosso legítimo interesse 

após uma compra de acordo com o artigo 6 parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. O nosso legítimo interesse no 

processamento de dados é promover nossos produtos e serviços e melhorar as relações com os nossos 

clientes. 

7.7. Aceleração do site com Speed Kit 

Este website utiliza o produto Speed Kit da Baqend GmbH, Stresemannstr. 23, 22769 Hamburgo, 

Alemanha, para reduzir o tempo de carregamento das páginas. Para este fim, são fornecidos dados 

acessíveis ao público sobre a infra-estrutura da Baqend GmbH. Nenhum conteúdo personalizado ou 



 
 

relacionado com o pessoal é transmitido ou armazenado. Os endereços IP são anonimizados 

imediatamente após a transmissão. Mais informações podem ser encontradas aqui: SpeedKit 

Datenschutzerklärung. 

8. Loja online 

8.1. Utilização da loja online 

Ao encomendar mercadorias na nossa loja online, recolhemos e processamos os dados pessoais 

necessários para o processamento da encomenda. As informações obrigatórias (nome e endereço) 

necessárias para o processamento dos contratos são marcadas separadamente, as informações 

adicionais são voluntárias. A base legal para o processamento destes dados pessoais é o Art. 6, par. 1 

lit. b) RGPD. 

8.2. Conta de Cliente 

Ao registrar-se para uma conta de Cliente (que não é necessária para fazer compras conosco) (criando 

uma conta em "Login”), os seguintes dados pessoais são processados por nós: Endereço de e-mail e 

uma senha gerada por si. Como Cliente registado, pode aceder ao seu perfil e visualizar as 

encomendas que fez ou as encomendas ativas. A eliminação da sua conta de Cliente é possível a 

qualquer momento e pode ser iniciada enviando uma mensagem para a opção de contacto descrita na 

secção 1.1. ou por e-mail para onlineshop@Carhartt-wip.com. A base legal para o processamento 

destes dados pessoais é o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. b RGPD. 

8.3. Encomendas e processos de pagamento eletrónicos 

Depois de ter decidido fazer uma compra como Cliente ou convidado, recolhemos os seguintes dados 

para realizar a encomenda: nome e apelido, telefone e data de nascimento, morada, endereço de 

entrega, se aplicável. Quanto à forma de pagamento, pode escolher entre pagamento por cartão de 

crédito, PayPal ou pagamento por depósito bancário. Se pagar com cartão de crédito (Visa ou 

MasterCard), nós processamos o nome, número do cartão, data de validade e código de verificação. 

A base legal para o processamento da sua encomenda e dados de pagamento é o Art. 6, n.º 1 frase 1 

lit. b) RGPD. 

Os dados da sua morada, do pagamento e da encomenda serão armazenados após a conclusão do 

contrato durante a duração das obrigações de armazenamento de impostos e leis comerciais de dez 

anos e depois apagados, a menos que tenha consentido em armazenamento posterior ou o 

processamento posterior dos dados seja necessário para a afirmação, exercício ou defesa de 

reivindicações legais. A base legal para o tratamento de dados pessoais para efeitos de cumprimento 

das obrigações legais de arquivamento e manutenção é o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. c) RGPD. 

8.4. Fit Analytics 

Usamos o Fit Analytics em nosso site. Ao usar esta ferramenta pode obter ajuda para o seu tamanho 

de roupa adequado. Para poder utilizar a ferramenta, os seguintes dados são necessários numa base 

voluntária: Sexo, altura, peso, idade, artigo de referência ou marca (opcional), tipo de figura, preferência 

de uso e compras anteriores. 

Também usamos a análise de ajuste para fins de medição de alcance, marketing e otimização. Fit 

Analytics é um recurso que nos permite marcar sua visita ao nosso site com um cookie para que 

possamos entrar em contacto consigo novamente. Estes dados podem ser usados para criar perfis de 

uso sob um pseudónimo. Os dados recolhidos não serão utilizados para identificá-lo pessoalmente sem 

o seu consentimento e não serão fundidos com os seus dados pessoais através do portador do 

pseudónimo. A base legal para isto é o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. f RGPD e § 15 da Lei Alemã das 

Telecomunicações (TMG) (https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/ 15.html). Pode encontrar 

informações adicionais de proteção de dados para a Fit Analytics aqui: https:// 

www.fitanalytics.com/files/Fit_Analytics_Privacy_Policy_Website.pdf 

8.5. Transferência de dados no âmbito da encomenda 

Nós processamos os dados fornecidos pelo Cliente para processar o seu pedido. Para o cumprimento 

do contrato, transmitiremos os seus dados à empresa de transporte encarregada da entrega (por 

mailto:onlineshop@carharC-wip.com
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exemplo, DHL), na medida em que tal seja necessário para a entrega das mercadorias encomendadas. 

Além disso, para o processamento de pagamentos, transmitimos os dados de pagamento recolhidos 

para este fim à instituição de crédito por si comissionada com o pagamento e, se aplicável, ao prestador 

de serviços de pagamento por nós comissionado ou ao serviço de pagamento selecionado. Em alguns 

casos, os prestadores de serviços de pagamento selecionados também coletam esses dados se o 

Cliente abrir uma conta lá. Neste caso, deve entrar no provedor de serviços de pagamento com seus 

dados de acesso durante o processo de pedido. A este respeito, aplica-se a política de privacidade do 

respectivo prestador de serviços de pagamento. Temos o direito de transmitir estes dados pessoais de 

acordo com o Art. 6, parágrafo 1 lit. b) RGPD. Os nossos prestadores de serviços só podem processar 

ou utilizar os seus dados para os fins para os quais foram transmitidos, se necessário. Os dados estão 

sempre acessíveis ao Cliente. Na medida em que os dados são transmitidos a prestadores de serviços 

externos, garantimos, através de medidas técnicas e organizacionais, que os regulamentos de proteção 

de dados serão observados. 

9. Anúncio de emprego (Work with us!) 

(1) Anunciamos as vagas no nosso site. Para processar a sua candidatura online, recolhemos, 

processamos e utilizamos os seus dados pessoais. A base legal é o artigo 6(1)(1)(b) RGPD em conjunto 

com § 26 Lei Alemã de Proteção de Dados (BDSG). Seus dados de inscrição online serão enviados por 

e-mail diretamente para a gerência. Medidas técnicas e organizacionais adequadas asseguram que os 

seus dados pessoais sejam tratados confidencialmente dentro dos requisitos legais. 

(2) Por favor, note que a transmissão de dados por e-mail não é codificada e que os dados podem 

possivelmente ser lidos ou mesmo falsificados por pessoas não autorizadas. Pode enviar-nos os seus 

documentos por correio. No final do processo de candidatura, mas o mais tardar após 6 meses, os seus 

dados pessoais serão automaticamente apagados, a menos que concorde expressamente com um 

período de armazenamento mais longo. 

10. Divulgação a terceiros 

(1) Para  poder processar a sua encomenda da melhor forma possível, recolhemos e armazenamos os 

dados necessários para o processamento do negócio e, se necessário, transmitimo-los às empresas 

envolvidas no cumprimento da encomenda (pagamento, logística, expedição) no âmbito dos 

respectivos contratos de processamento de encomendas celebrados. Para o processamento do 

pagamento usamos prestadores de serviços de pagamento, que podem ser vistos na página de ordem 

ao selecionar os métodos de pagamento.  

(2) O envio da newsletter é feito com a participação de serviços e sistemas de TI de um prestador de serviços 

externo (Emarsys eMarketing Systems AG), que nós contratamos no âmbito do processamento de 

encomendas.  

(3) Como parte da hospedagem do nosso site, os seus dados que processamos são processados pela 

commercetools GmbH, a empresa de hospedagem que trabalha para nós, com base num contrato de 

processamento de dados. 

(4) No caso da utilização de serviços de análise web e fornecedores terceiros, os dados serão transmitidos 

na medida aqui descrita. Fornecedores terceiros participam do acordo de Privacy Shield (em português: 

Acordo-Quadro sobre a Proteção de Dados) de acordo com o Art. 45 § 1 RGPD. Isto significa que estas 

empresas podem demonstrar um nível adequado de proteção de dados. Para mais informações, consulte: 

www.privacyshield.gov. 

11. Tomada de decisão automatizada 

Por uma questão de princípio, não utilizamos uma tomada de decisão totalmente automatizado, de 

acordo com o Artigo 22 RGPD, para estabelecer e conduzir a relação comercial. 

12. Profiling 

A fim de poder informá-lo e aconselhá-lo sobre os produtos de forma orientada, nós ou prestadores de 

serviços podemos utilizar instrumentos de análise web, especialmente tecnologia de rastreamento, em 

nosso nome. Estes permitem que a comunicação e a publicidade sejam adaptadas às necessidades 

do mercado. A este respeito, remetemos para a secção 13 Serviços de Análise Web e Publicidade. 

http://www.privacyshield.gov/


 
 

B. Processamento de dados por terceiros 

13. Serviços de análise web e publicidade 

13.1. Registo no Facebook Connect 

(1) Em vez de registar-se diretamente no nosso site, pode registar-se no Facebook Connect[JM1] [JR2] 

[JR3] . O fornecedor deste serviço é:  

Facebook Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Dublin 2 
Irlanda 

(2) Se decidir registar-se no Facebook Connect e clicar no botão "Login com Facebook”- / "Connect com 

Facebook", será redirecionado automaticamente para a plataforma do Facebook. Aí pode entrar com os 

seus dados de uso. Isto liga o seu perfil do Facebook ao nosso site ou serviços. Este link dá-nos acesso aos 

seus dados armazenados no Facebook. Estes são principalmente: 

• Nome no Facebook 

• Perfil no Facebook e foto da capa 

• Endereço de e-mail cadastrado no Facebook 

• ID do Facebook 

• Listas de amigos no Facebook 

• Facebook Likes (indicações “Gosto") 

• Aniversário 

• Sexo 

• País 

• Idioma 
 
Estes dados serão utilizados para configurar, aprovisionar e personalizar a sua conta. 
 

(3) Mais informações podem ser encontradas nos Termos de Uso do Facebook e na Política de Privacidade 

do Facebook. Estas podem ser encontradas em: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ e 

https://www.facebook.com/legal/terms/ 

13.2. Google Analytics 

(1) Este site utiliza o Google Analytics, um serviço de análise web da Google Inc. ("Google").  Google 

Analytics utiliza os chamados "cookies", ficheiros de texto que são armazenados no seu computador e 

que permitem uma análise da sua utilização do site. A informação gerada pelo cookie sobre o seu uso deste 

website é geralmente transferida para um servidor Google nos EUA e armazenada lá. No entanto, caso a 

anonimização do IP seja ativada neste website, o seu endereço IP será encurtado pelo Google dentro dos 

estados membros da União Europeia ou noutros estados que são partes do Acordo sobre o Espaço 

Económico Europeu antes que isso aconteça. Apenas em casos excepcionais o endereço IP completo é 

transferido para um servidor Google nos EUA e encurtado lá. Em nome do operador deste website, o Google 

utilizará estas informações para avaliar a sua utilização do website, para compilar relatórios sobre as 

atividades do website e para fornecer mais serviços ao operador do website em relação à utilização do 

website e da internet. 

(2) O endereço IP transmitido pelo seu navegador no âmbito do Google Analytics não é fundido com outros 

dados do Google.  

(3) Pode evitar o armazenamento de cookies ajustando o sopware do seu navegador correspondente; 

no entanto, gostaríamos de salientar que, neste caso, não poderá ser capaz de usar todas as funções deste 

website em toda a sua extensão. Também pode impedir a coleta de dados gerados pelo cookie e 

relacionados ao seu uso do site (incluindo seu endereço IP) para o Google e o processamento desses dados 

pelo Google, baixando e instalando o plug-in do navegador disponível fornecido pelo Google. 

(4) Este site utiliza o Google Analytics com a extensão "_anonymizeIp()". Isto significa que os endereços 

IP são posteriormente processados de forma resumida, excluindo assim a possibilidade de referências 

http://www.facebook.com/legal/terms/


 
 

pessoais. Se os dados recolhidos sobre o Cliente contiverem uma referência pessoal, esta é 

imediatamente excluída e os dados pessoais são, portanto, imediatamente apagados. 

(5) Nós usamos o Google Analytics para analisar e melhorar regularmente o uso do nosso website. Com as 

estaesticas obtidas, podemos melhorar a nossa oferta e torná-la mais interessante para si como utilizador. 

Para os casos excepcionais em que os dados pessoais são transferidos para os EUA, o Google submeteu-

se ao Privacy Shield UE-EUA, https://www.privacy-shield.gov/EU-US- Framework. A base legal para o uso 

do Google Analytics é o consentimento concedido pelo Cliente (Art. 6 par. 1 frase 1 lit. a) RGPD). 

(6) Informações de terceiros: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Termos e condições de utilização: https:// 

www.google.com/analytics/terms/de.html, visão geral da proteção de dados: https:// 

www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, bem como a política  de privacidade: https:// 

www.google.defintl/de/policies/privacy. 

13.3. Google Tag Manager 

(1) Este site usa o Google Tag Manager como parte do Google Analytics. As tags são pequenos elementos 

de código no nosso website que são utilizados, entre outras coisas, para medir o tráfego e o comportamento 

dos visitantes, para medir o impacto da publicidade online e dos canais sociais, para utilizar o remarketing e o 

targeting, e para testar e otimizar o nosso website. O Google Tag Manager é uma solução que nos permite 

gerir tags de sites a partir de uma interface. A própria ferramenta Tag Manager (que implementa as tags) é 

um domínio livre de cookies. A ferramenta se encarrega de acionar outras tags, as quais, por sua vez, podem 

recolher dados. O Google Tag Manager não acessa esses dados. Se a desativação tiver sido feita no nível do 

domínio ou cookie, ela persistirá para todas as tags de rastreamento implementadas com o Google Tag 

Manager. 

(2) A base legal do processamento é o consentimento dado por (Art. 6 § 1 sentença 1 lit. a) RGPD). Mais 

informações sobre o Google Tag Manager podem ser encontradas na internet em: 

https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html. 

13.4. Google DoubleClick 

(1) Este website continua a utilizar a ferramenta de marketing online DoubleClick da Google, desde que 

tenha dado o seu consentimento na ferramenta de gestão de cookies. O DoubleClick utiliza cookies para 

fornecer anúncios que são relevantes para os usuários, para melhorar os relatórios de desempenho da 

campanha ou para evitar que um usuário veja os mesmos anúncios mais de uma vez. O Google usa um ID 

de cookie para registar quais anúncios são mostrados em qual navegador e pode, assim, impedir que sejam 

mostrados mais de uma vez. DoubleClick também pode usar IDs de cookies para rastrear conversões 

relacionadas a pedidos de anúncios. Este é o caso, por exemplo, quando um usuário vê um anúncio 

DoubleClick e mais tarde usa o mesmo navegador para ir ao site do anunciante e fazer uma compra. De 

acordo com o Google, os cookies DoubleClick não contêm qualquer informação pessoal. 

(2) Devido às ferramentas de marketing utilizadas, o seu navegador estabelece automaticamente uma 

ligação direta com o servidor Google. Não temos qualquer influência sobre o alcance e posterior utilização 

dos dados recolhidos pelo Google através da utilização desta ferramenta e, portanto, informamo-lo de 

acordo com o nosso estado de conhecimento: Através da integração do DoubleClick, o Google recebe a 

informação de que chamou a parte correspondente do nosso site ou clicou num anúncio nosso. Se estiver 

registado com um serviço Google, o Google pode atribuir a visita à sua conta. Mesmo que não esteja 

registrado no Google ou não tenha feito login, há a possibilidade de o provedor descobrir e salvar o seu 

endereço. 

(3) pode impedir a participação neste procedimento de rastreamento de várias maneiras: 

a) ao configurar o sopware do seu navegador em conformidade, em particular a supressão de 
cookies de terceiros significa que não receberá anúncios de terceiros; 

b) ao desativar os cookies para rastreamento de conversão ao configurar seu navegador para 
bloquear cookies do domínio esta configuração será apagada quando apagar seus cookies; 
"www.googleadservices.com” https://www.google.de/seÖngs/ads, esta configuração será 
apagada quando apagar seus cookies; 

c) desativando os anúncios baseados em interesses dos provedores que fazem parte da 
campanha de auto-regulação “Sobre Anúncios" através do link 

http://www.privacy-shield.gov/EU-US-
http://www.google.com/analyNcs/terms/de.html
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http://www.googleadservices.com/


 
 

https://www.aboutads.info/choices, onde essa configuração é excluída quando exclui seus 
cookies; 

d) desativando-o permanentemente em seus navegadores Firefox, internet Explorer ou Google 
Chrome sob o link https://www.google.com/seÖngs/ads/plugin. Salientamos que, neste caso, 
poderá não ser possível utilizar todas as funções desta oferta em toda a sua extensão. 

 
A base legal para o processamento dos seus dados é o consentimento dado por si em conformidade 

com o Art. 6 Parágrafo 1 S. 1 lit. a) RGPD.  

(4) Mais informações sobre o DoubleClick do Google podem ser encontradas em https:// 

www.google.de/doubleclick e https://support.google.com/adsense/answer/2839090, e sobre a proteção 

de dados no Google em geral: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Alternativamente, pode visitar 

o site da Network Advertising Initiative (NAI) em https:// www.networkadvertising.org. O Google submeteu 

ao Privacy Shield da UE e dos EUA, https:// www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

13.5. Google Audience 

Nosso website utiliza o Google Audience, um serviço da empresa Google Inc. O Google Audience 

utiliza, entre outras coisas, cookies que são armazenados no seu computador e outros dispositivos 

móveis (por exemplo, smartphones, tablets, etc.) e que permitem uma análise do uso dos dispositivos 

correspondentes. Alguns dos dados são avaliados em todos os dispositivos. O Google Audience terá 

acesso aos cookies criados através do uso do Google AdWords e do Google Analytics. No âmbito da 

utilização, os dados, como em particular o endereço IP e as atividades do utilizador, podem ser 

transmitidos para um servidor da Google Inc. e aí armazenados. O Google Inc. pode transferir essas 

informações para terceiros quando exigido por lei, ou quando essas informações forem processadas 

por terceiros.  

A base legal para o processamento dos seus dados é o consentimento dado por si em conformidade 

com o Art. 6 Parágrafo 1 S. 1 lit. a) RGPD. 

14. Mídias Sociais 

14.1. Utilização de Plug-ins Facebook e Twitter 

(1) Usamos atualmente os seguintes plug-ins para mídias sociais: Facebook, Twitter. Pode reconhecer 

o fornecedor do plug-in pela marca na caixa pela sua letra ou logotipo inicial. Nós damos-lhe a oportunidade 

de comunicar diretamente com o fornecedor do plug-in através do botão. Somente se clicar no campo 

marcado e assim ativá-lo, o provedor do plug-in receberá a informação de que acessou o site 

correspondente da nossa oferta online. Além disso, os dados mencionados no ponto 2 da presente 

declaração serão transmitidos. No caso do Facebook e Xing, o endereço IP é anónimo imediatamente após 

a coleta dos dados, de acordo com os respectivos provedores na Alemanha. Ao ativar o plug-in, os seus 

dados pessoais são transmitidos ao respectivo fornecedor de plug-in e aí armazenados (no caso de 

fornecedores dos EUA nos EUA). Uma vez que o provedor de plug-ins coleta dados em particular através de 

cookies, recomendamos que exclua todos os cookies através das configurações de segurança do seu 

navegador antes de clicar na caixa cinza. 

(2) Não temos qualquer influência sobre os dados recolhidos e os procedimentos de processamento de 

dados, nem estamos cientes da extensão total da recolha de dados, dos objectivos do processamento e dos 

períodos de armazenamento. Também não temos qualquer informação sobre a eliminação dos dados 

recolhidos pelo fornecedor do plug-in. 

(3) O provedor do plug-in armazena os dados coletados sobre como perfil de usuário e os utiliza para fins 

de publicidade, pesquisa de mercado e/ou design baseado nas necessidades do seu website. Tal avaliação é 

realizada em particular (também para usuários que não estão logados) com o objetivo de apresentar 

publicidade baseada em necessidades e informar outros usuários da rede social sobre suas atividades em 

nosso site. Tem o direito de objeção à criação desses perfis de usuário, pelo que deve entrar em contacto 

com o respectivo provedor de plug-in para exercer esse direito. Através dos plug-ins oferecemos-lhe a 

possibilidade de interagir com as redes sociais e outros utilizadores, para que possamos melhorar a 

nossa oferta e torná-la mais interessante para si como utilizador. A base legal para o uso dos plug-ins 

é o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. 

http://www.aboutads.info/choices
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(4) A transferência de dados ocorre independentemente de ter uma conta com o provedor de plug-in e de 

estar logado lá. Se estiver conectado com o provedor plug-in, seus dados coletados por nós serão 

diretamente atribuídos à sua conta com o provedor plug-in. Se clicar no botão ativado e, por exemplo, ligar à 

página, o fornecedor do plug-in também guardará esta informação na sua conta de utilizador e partilhá-

la-á publicamente com os seus contactos. Recomendamos que saia regularmente após usar uma rede 

social, mas especialmente antes de ativar o botão, pois isso o ajudará a evitar ser atribuído ao seu perfil 

com o provedor de plug-in.   

(5) Por meio deste documento, assinalamos expressamente que nós, como fornecedor deste website, não 

temos conhecimento do conteúdo e escopo dos dados transmitidos ou do uso do provedor de plug-in. Mais 

informações sobre a finalidade e o escopo da coleta e processamento de dados pelo provedor de plug-in 

podem ser encontradas nas declarações de proteção de dados desses provedores, conforme notificado 

abaixo. Aí também receberá mais informações sobre seus direitos a este respeito e opções de configuração 

para proteger sua privacidade. 

(6) Endereços dos respectivos provedores plug-in e URL com suas informações de proteção de dados:  

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://pt-
br.facebook.com/policy.php mais informações sobre a recolha de dados: https://pt-
br.facebook.com/help/186325668085084, https://pt-br.facebook.com/about/privacy#information-
shared bem como https://pt-br.facebook.com/about/privacy#collect-information O Facebook 
submeteu-se ao EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https:// 
twitter.com/pt/privacy. O TwiCer submeteu-se ao EU-US-Privacy-Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

14.2. Utilização de Plug-ins Instagram Social 

(1) Nosso website utiliza os chamados plug-ins sociais (“Plug-ins”) da Instagram, que é operada pela 

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Os plug-ins são marcados 

com um logotipo Instagram, por exemplo, sob a forma de uma “câmera Instagram“. Uma visão geral dos 

plug-ins Instagram e sua aparência pode ser encontrada aqui: 

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-

embedding 

(2) Quando acessa uma página em nosso site que contém tal plug-in, seu navegador estabelecerá uma 

conexão direta com os servidores da Instagram. O conteúdo do plug-in é transmitido pela Instagram 

diretamente para o seu navegador e integrado à página. Através dessa integração, a Instagram recebe as 

informações que o seu navegador chamou na página correspondente do nosso site, mesmo que não tenha 

um perfil Instagram ou não esteja atualmente logado na Instagram. Esta informação (incluindo seu 

endereço IP) é transmitida diretamente de seu navegador para um servidor Instagram nos EUA e 

armazenada lá. Se está logado na Instagram, a Instagram pode associar diretamente a sua visita ao nosso 

site com a sua conta Instagram. Quando interage com os plug-ins, por exemplo pressionando o botão 

“Instagram“, essa informação também é enviada diretamente para um servidor da Instagram e armazenada 

lá. A informação também é publicada na sua conta Instagram e exibida aos seus contactos. 

(3) Para a finalidade e escopo da coleta de dados e para o posterior processamento e utilização dos dados 

pela Instagram, bem como para os seus direitos e opções de configuração para proteger a sua privacidade, 

consulte as informações de proteção de dados da Instagram: 

https://help.instagram.com/155833707900388/ Se não quiser que a Instagram atribua diretamente os 

dados coletados através do nosso site à sua conta Instagram, deve sair da Instagram antes de visitar o nosso 

site. Também pode evitar completamente que os plug-ins Instagram sejam carregados com add-ons 

para o seu navegador, por exemplo, com o bloqueador de scripts "NoScript" (https://noscript.net/). 

14.3. Utilização de Plugins Pinterest Social 

(1) Em nosso site usamos plugins sociais da rede social Pinterest, que é operada pela Pinterest Inc, 635 High 

Street, Palo Alto, CA, 94301, EUA (“Pinterest“). Quando chama uma página que contém tal plugin, seu 

navegador estabelece uma conexão direta com os servidores da Pinterest. O plugin transfere dados de 

protocolo para o servidor Pinterest nos EUA. Todos os dados recolhidos são anónimos para nós e não 

https://pt-br.facebook.com/policy.php
https://pt-br.facebook.com/policy.php
https://pt-br.facebook.com/help/186325668085084
https://pt-br.facebook.com/help/186325668085084
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https://pt-br.facebook.com/about/privacy#information-shared
https://pt-br.facebook.com/about/privacy#collect-information
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://twitter.com/pt/privacy
https://twitter.com/pt/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding
https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding
https://help.instagram.com/155833707900388/
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permitem quaisquer conclusões sobre a identidade do respectivo utilizador. São recolhidos dados sobre 

as informações do dispositivo (por exemplo, tipo, marca), o sistema operativo utilizado, o endereço IP 

do dispositivo utilizado, a hora da chamada, o tipo e conteúdo da campanha, a reação à respectiva 

campanha (por exemplo, conclusão da compra, entrada de newsletter), bem como as identificações do 

dispositivo que consistem em características individuais do dispositivo terminal. Isto permite-nos 

reconhecer o seu dispositivo no nosso site. 

(2) Utilizamos o Pinterest para otimizar a nossa oferta online e o uso orientado para a procura das nossas 

campanhas de Pinterest. A chamada “Pinterest Tag“ (trecho de código individual) é usada na campanha 

publicitária. Se um usuário do Pinterest vê ou clica no anúncio, outras ações e grupos alvo que tenham 

demonstrado interesse são rastreados. Ao utilizá-lo, podemos garantir que os anúncios da Pinterest são 

exibidos apenas aos utilizadores da Pinterest que já demonstraram interesse na nossa oferta e 

correspondem ao potencial interesse do utilizador. Estes dados ajudam- nos a medir a conversão de cada 

campanha. Eles o utilizam para fins estaesticos e de pesquisa de mercado e ajudam a otimizar as 

campanhas. A base legal é o Art. 6, parágrafo 1 lit. f) RGPD. 

(3) Os dados serão armazenados de acordo com os períodos de retenção legal e depois 

automaticamente apagados. Se entrar na sua conta Pinterest após visitar o nosso site ou se visitar o nosso 

site enquanto estiver conectado, é possível que esses dados sejam armazenados e processados pela 

Pinterest. A Pinterest pode vincular estas informações à sua conta Pinterest e pode também utilizá-las para 

fins promocionais. Para mais informações, por favor consulte a política  de privacidade da Pinterest: 

https://policy.pinterest.com/pt-br/privacy-policy. Pode se opor a esse processamento de dados especiais 

a qualquer momento, desativando as configurações relevantes em "Personalização individual" na sua 

conta Pinterest https://help.pinterest.com/pt-br/article/personalization-and-data ou clicando em Opt-Out. 

15. Plugins e ferramentas 

Nós usamos os seguintes plug-ins e ferramentas. A base legal para o uso dos plug-ins é o Art. 6, 

parágrafo 1 frase 1 lit. f) RGPD. 

15.1. Youtube 

(1) Integramos vídeos de YouTube na nossa oferta online, que estão armazenados em https:// 

www.youtube.com e podem ser reproduzidos diretamente do nosso site. Todos eles estão incorporados no 

“modo de privacidade avançado”, o que significa que nenhum dado do Cliente como usuário é transferido 

para o YouTube se não reproduzir os vídeos. Somente quando reproduzir os vídeos, os dados referidos no 

parágrafo 2 serão transmitidos. Não temos influência sobre esta transmissão de dados. 

(2) Ao visitar o site, o YouTube recebe as informações que acessou na sub-página correspondente do nosso 

site. Além disso, os dados mencionados no ponto 2 (Visita ao site) desta declaração serão transmitidos. Isto 

é feito independentemente de o YouTube fornecer uma conta de usuário com a qual está logado ou não 

existe uma conta de usuário. Se está conectado ao Google, suas informações estão diretamente 

associadas à sua conta. Se não quer a associação com seu perfil no YouTube, tem que sair antes de ativar o 

botão. O YouTube armazena seus dados como perfis de usuário e os utiliza para fins de publicidade, 

pesquisa de mercado e/ou design orientado à demanda de seu site. Tal avaliação é realizada em particular 

(também para usuários que não estão logados) com o objetivo de apresentar publicidade baseada em 

necessidades e informar outros usuários da rede social sobre suas atividades em nosso site. Tem o direito 

de objeção à criação desses perfis de usuário, e deve entrar em contacto com o YouTube para exercer esse 

direito. 

(3) O YouTube é uma subsidiária do Google. Para mais informações sobre a finalidade e âmbito da 

recolha e processamento de dados pelo YouTube, por favor consulte a políticade privacidade de 

YouTube. Aí também encontrará mais informações sobre os seus direitos e opções de configuração 

para proteger a sua privacidade: https://policies.google.com/privacy. O Google também processa seus 

dados pessoais nos EUA e se submeteu ao Privacy-Shield UE-EUA, https:// www.privacyshield.gov/EU-

US-Framework. 

 15.2. Soundcloud 

(1) Este site usa SoundCloud. SoundCloud é um serviço prestado pela SoundCloud Limited e suas 

subsidiárias, que incluem a SoundCloud, Inc (doravante referido como "SoundCloud“).  

https://policy.pinterest.com/pt-br/privacy-policy
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(2) SoundCloud processa automaticamente quando utiliza a plataforma, ou sua coleta através do uso 

de cookies e outros serviços analíticos da web, conforme descrito na política de cookies. Segundo a 

SoundCloud, estes dados incluem o seguinte: 

• Dados de utilização – Os dados são recolhidos nas interacções com a plataforma, incluindo 
páginas visitadas e links clicados, streaming, audição ou download de faixas offline, upload ou 
gravação de faixas, ligação à conta do Facebook ou Google+, compartilhar uma faixa com outros 
usuários, seguir ou deixar de seguir de outros usuários, entrar ou sair de grupos, postar 
comentários, realizar pesquisas, o tempo, frequência e duração das visitas à plataforma e se 
interage com mensagens de e-mail, ou seja, se abriu, clicou ou encaminhou a mensagem de e- 
mail, por exemplo. 

• Dados de registo – Nós coletamos automaticamente os dados de registo quando visita a 
plataforma, mesmo que não tenha se registado para uma conta ou login. Essas informações 
incluem, entre outros, detalhes sobre como usou a plataforma (incluindo links para sites ou 
serviços de terceiros), endereço IP (Internet Protocol), tempo de acesso, tipo de navegador e 
sistema operacional, informações do dispositivo, informações sobre eventos do dispositivo (por 
exemplo, travamentos, tipo de navegador) e as páginas que visualizou ou interagiu 
imediatamente antes ou depois de visitar a plataforma. 

• Cookies – Utilizamos cookies ou tecnologias similares, tais como pixels, armazenamento local 
e identificadores de dispositivos móveis, e também podemos conceder aos nossos parceiros 
comerciais permissão para usar essas tecnologias de rastreamento na plataforma ou para 
contratar outros para rastrear o seu comportamento de uso em nosso nome. Para mais 
informações sobre como usamos estas tecnologias, por favor consulte a nossa política de 
cookies. 

• Dados de localização – Se usar certos recursos da plataforma, poderemos coletar informações 
sobre sua localização geral (por exemplo, endereço IP). Utilizamos estas informações para lhe 
fornecer serviços baseados na localização (tais como anúncios e conteúdo personalizado). A 
maioria dos dispositivos móveis permite controlar ou desativar o uso de serviços de localização 
para aplicativos através das configurações do dispositivo. 

• Dados do dispositivo – Coletamos informações de e sobre os dispositivos que usa, incluindo 
como interage com a plataforma, bem como dados sobre o próprio dispositivo, como modelo de 
hardware, sistema operacional, endereço IP, dados de cookie, configurações do dispositivo, 
identificadores de dispositivos móveis e identificadores de publicidade, aplicativos instalados, tipo 
de navegador, idioma, estado da bateria e fuso horário. O número de identificação da publicidade 
(IDFA) do Apple iOS e o número de identificação da publicidade (IDFA) do Google Android são 
exemplos de identificadores de dispositivos. Esta informação permite-nos acompanhar e 
correlacionar as suas atividades e fornecer-lhe conteúdos e publicidade personalizados de forma 
semelhante em todos os dispositivos. 

• SoundCloud-Widget – Outros sites podem integrar widgets SoundCloud. Quando visita uma 
página web com um widget SoundCloud incorporado, podemos receber certas informações, 
incluindo informações sobre a página web que visitou. SoundCloud e o widget podem ser 
capazes de reconhecer o Cliente, e em alguns casos o widget também pode ser usado para 
exibir conteúdo personalizado. Aprendemos quando interage com um widget, e as páginas da 
web que contêm os widgets também podem receber essa informação. 

 
(3) Mais informações sobre a política de privacidade podem ser encontradas na internet em: 
https://soundcloud.com/pages/privacy. 
 

15.3. Fontes do Google 

(1) Este site utiliza as chamadas fontes da web, que são fornecidas pelo Google, para a exibição uniforme 

das fontes. Quando chama uma página, seu navegador carrega as fontes web necessárias no cache do seu 

navegador para exibir textos e fontes corretamente. 

(2) Para este fim, o navegador que usa deve se conectar aos servidores do Google. Através disto, o Google 

obtém o conhecimento de que nosso site foi acessado através do seu endereço IP. As Fontes Web do Google 

são utilizadas no interesse de uma apresentação uniforme e atrativa das nossas ofertas online. Isto constitui 

um interesse legítimo de acordo com o Art. 6, parágrafo 1 frase 1 letra f) RGPD. Se o seu navegador não 

suporta fontes web, uma fonte padrão é usada pelo seu computador. Para mais informações sobre o Google 

Web Fonts, visite https:// developers.google.com/fonts/faq e a política de privacidade do Google: 

https://policies.google.com/privacy. 
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C. Os seus direitos 

16. Os seus direitos 

Se os seus dados pessoais forem processados, é um titular dos dados no sentido da RGPD e tem 

direito aos seguintes direitos contra nós como responsável pelo tratamento. Se desejar fazer valer os 

seus direitos ou solicitar mais informações, contacte-nos ou ao nosso encarregado da proteção de 

dados: 

a) Direitos de acordo com o Art. 15 e seguintes RGPD 

(1) O titular dos dados tem o direito de obter confirmação do responsável pelo tratamento de dados 

sobre se os dados pessoais que lhe dizem respeito estão a ser tratados; se for esse o caso, tem o 

direito de acesso do titular dos dados sobre esses dados pessoais e as informações especificadas 

no Art. 15 RGPD. Sob certas condições legais, tem o direito de retificação ao abrigo do Artigo 16 

RGPD, o direito a limitação do tratamento ao abrigo do Artigo 18 RGPD e o direito de 

apagamento dos dados (“direito a ser esquecido“) ao abrigo do Artigo 17 RGPD. Além disso, tem o 

direito de ter os dados fornecidos por liberados em um formato estruturado, comum e legível por 

máquina (direito de portabilidade dos dados) de acordo com o artigo 20 RGPD, desde que o 

processamento seja realizado por meio de procedimentos automatizados e se baseie no 

consentimento de acordo com o Art. 6 Parágrafo 1 lit. a) ou Art. 9 Parágrafo 2 lit. a) ou em um 

contrato de acordo com o Art. 6 Parágrafo 1 lit. b) RGPD. 

b) Revogação de um consentimento de acordo com o Art. 7, par. 3 RGPD 

Se o processamento for baseado no consentimento, pode revogar seu consentimento para o 

processamento de dados pessoais a qualquer momento. Por favor, note que a revogação só é eficaz 

para o futuro. As operações de processamento que tiveram lugar antes da revogação não são 

afetadas. 

c) Direito de apresentar reclamação 

Tem a oportunidade de apresentar nos ou a uma autoridade de controlo de proteção de dados uma 

reclamação (Artigo 77 RGPD). No estado alemão Baden WürCemberg é a autoridade fiscalizadora 

competente: O Comissário Estatal para a Proteção de Dados e Liberdade de Informação, P.O. Box 10 

29 32, 70025 StuCgart, Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de. 

0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de. 

d) Direito de oposição nos termos do artigo 21 RGPD 

Além dos direitos acima, tem o direito de oposição como a seguir: 

(1) Direito de oposição numa base casuística 

Tem o direito de se opor a qualquer momento, por razões decorrentes de sua situação particular, ao 

processamento de dados pessoais relativos a que é realizado com base no Artigo 6 parágrafo 1 

sentença 1 letra e) RGPD (processamento de dados no interesse público) e Artigo 6 parágrafo 1 

sentença 1 letra f) RGPD (processamento de dados baseado em um equilíbrio de interesses); isto 

também se aplica a um Profiling baseado nesta disposição no sentido do Artigo 4 No. 4 RGPD. Se 

opuser-se, nós não processaremos mais seus dados pessoais, a menos que possamos provar razões 

imperiosas para o processamento que sejam dignas de proteção, que superem seus interesses, direitos 

e liberdades ou que o processamento sirva para afirmar, exercer ou defender reivindicações legais. 

(2) Direito de oposição ao tratamento de dados para fins publicitários 

Em casos individuais, processamos os seus dados pessoais a fim de realizar publicidade direta. Tem 

o direito de se opor a qualquer momento ao processamento de dados pessoais que lhe dizem respeito 

para fins de tal publicidade, incluindo profiling, desde que esteja ligado a tal marketing direto. Se opuser-

se ao processamento para fins de publicidade direta, não processaremos mais os seus dados pessoais 

para esses fins. 
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D. Disposições finais 

 

17. Segurança 

(1) Tomamos medidas de segurança técnica e organizacional de acordo com o Art. 24, 32 RGPD para 

proteger os seus dados pessoais contra perda, destruição, manipulação e acesso não autorizado. Todos os 

nossos colaboradores e todos os terceiros envolvidos no processamento de dados são obrigados a cumprir 

os requisitos da RGPD e a tratar os dados pessoais de forma confidencial. 

(2) Encriptação SSL ou TLS 

Por razões de segurança e para proteger a transmissão de conteúdos confidenciais, tais como 

encomendas ou consultas que nos envia como operador do site, este site utiliza encriptação SSL ou 

TLS. pode reconhecer uma conexão criptografada pelo facto de que a linha de endereço do navegador 

muda de "http://" para "https://” e pelo símbolo de cadeado na linha do seu navegador. Se a criptografia 

SSL ou TLS estiver ativada, os dados que nos transmitir não poderão ser lidos por terceiros.  

18. Alterações à nossa política de privacidade 

Reservamo-nos o direito de alterar as nossas medidas de segurança e proteção de dados se tal se 

tornar necessário devido a desenvolvimentos técnicos ou alterações legais. Nestes casos, 

adaptaremos também a nossa política de privacidade em conformidade. Por isso, por favor, tome nota 

da versão atual da nossa política de privacidade. 

19. Resolução de disputas online 

De acordo com o Regulamento sobre Resolução de Liegios Online em Matéria de Consumo 

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/) somos obrigados a informá-lo: Não estamos obrigados nem 

dispostos a participar em processos de resolução de liegios perante uma comissão de arbitragem de 

consumidores. 

20. Termos e Condições Gerais 

Esta Política de Privacidade complementa os Termos e Condições Gerais da WORK IN PROGRESS 

TEXTILHANDELS GMBH em matéria de direito de proteção de dados para a loja online 

https://www.carhartt-wip.com/pt/service/agb 
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