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Aviso Legal Sobre Privacidade 

1. Do que se trata este documento e por que devo lê-lo? 

1.1 Este aviso sobre privacidade esclarece a forma como as empresas e unidades do Grupo Innospec 

Inc. sujeitas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (doravante coletivamente 

denominadas “Innospec”, “nós” e “nosso”) utilizam os dados pessoais de terceiros com os 

quais interagem ou fazem negócios, incluindo clientes, fornecedores, representantes, 

consultores e parceiros pessoa física, bem como, em sendo pessoas jurídicas, seus acionistas, 

conselheiros, diretores, gerentes, funcionários ou outras pessoas físicas (doravante “você”).  

1.2 E importante que você leia este aviso para entender o tratamento dado aos seus dados pessoais 

ou aos dados pessoais de terceiros que você venha a fornecer. Leia também os demais avisos 

de privacidade por nós fornecidos referentes ao nosso uso de seus dados pessoais em 

circunstâncias específicas no futuro.  

1.3 Se você nos fornecer informações pessoais sobre outra pessoa, ao fazê-lo, você confirma que 

ela lhe concedeu permissão prévia ou que você tem autorização para fornecê-las (incluindo 

eventuais informações pessoais sensíveis) a nós para tratamento.  Cabe, ainda, a você 

assegurar que este e outros avisos de privacidade relevantes sejam levados ao conhecimento 

da pessoa em questão, para que possa se informar sobre as possíveis formas de uso de suas 

informações pessoais. 

1.4 Esta aviso não integra nenhum contrato com a Innospec.  

2. Responsabilidades da Innospec na proteção de dados 

2.1 Entendem-se por “dados pessoais” quaisquer informações relativas a uma pessoa física 

identificável. São exemplos de dados pessoais: nome, endereço, dados de contato e demais 

dados que identifiquem você ou outra pessoa.  

2.2 Entende-se por “tratamento” qualquer atividade relacionada a dados pessoais, incluindo, por 

exemplo, coleta, armazenamento, uso e transmissão. 

2.3 A Innospec é "responsável pelo tratamento" de seus dados pessoais e dos dados pessoais 

de terceiros que você nos fornecer. Trata-se de um termo jurídico que significa que nós 

determinamos as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais e, sendo assim, somos 

os principais responsáveis por assegurar que sejam utilizados de acordo com as leis aplicáveis 

à proteção de dados. 

3. Que tipos de dados pessoais coletamos, de onde os obtemos e para quais finalidades 

sofrem tratamento? 

3.1 Coletamos diversos tipos de dados pessoais sobre você e sobre pessoas de sua empresa. Esses 

dados são fornecidos por diversos motivos, incluindo para fins de:  

3.1.1 verificação ou due diligence em cumprimento a leis internacionais de combate à 

corrupção, sanções econômicas e outras leis pertinentes, a fim de evitar condutas 

impróprias contrárias às normas públicas;   

3.1.2 administração, gestão e/ou execução de contratos existentes ou possíveis no futuro 

ou outros relacionamentos comerciais com você;   

3.1.3 por razões de segurança patrimonial e/ou relacionadas à saúde e segurança; e/ou 

3.1.4 para fins de marketing direto, incluindo o envio de informações de nossos boletins 

informativos para mantê-lo atualizado com notícias relacionadas aos negócios da 

Innospec.  
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3.2 Outras informações sobre os dados pessoais que coletamos são apresentados no Anexo 1. No 

parágrafo 6.7 abaixo estão relacionadas as categorias de destinatários com os quais podemos 

compartilhar dados pessoais.   

3.3 Recebemos dados pessoais através do envio de questionários, checklists ou formulários de 

cadastro a nós (ou a terceiros agindo por nossa conta) ou quando você mantém correspondência 

conosco em relação aos nossos negócios. Esses dados podem ser fornecidos diretamente por 

você ou indiretamente por um colega agindo por conta da sua empresa. Também criamos 

determinados dados pessoais e obtemos dados pessoais de outras fontes, , como prestadores 

de serviços de verificação pré-contratual e verificação de antecedentes, agências de proteção 

ao crédito, além de fontes públicas, como arquivos públicos e recursos on-line com as finalidades 

acima.  

3.4 Caso sejam alteradas as informações pessoais nos fornecidas, como os dados de contato seus 

ou de um colega de sua empresa, informe-nos sem demora, seja através de seu contato na 

Innospec ou entrando em contato conosco conforme descrito no parágrafo 12 abaixo.   

4. O que fazemos com os dados pessoais obtidos em nossos contatos comerciais, e por 

quê? 

4.1 Processamos os dados pessoais obtidos em nossos contatos comerciais para fins específicos em 

relação a contratos existentes ou possíveis no futuro ou outros relacionamentos comerciais 

conosco, bem como para fins de gestão e administração de nossos negócios.  

4.2 Somos obrigados pelas leis relativas à privacidade a sempre ter uma razão ou justificativa 

admissível (denominada “fundamento jurídico") para dar tratamento a seus dados pessoais. 

Existem seis fundamentos jurídicos admissíveis para o tratamento de dados pessoais.  

4.3 Nosso tratamento de seus dados pessoais deve ter como fundamento jurídico:  

4.3.1 o seu consentimento;   

4.3.2 o cumprimento de obrigações legais, incluindo o cumprimento de leis internacionais 

de combate à corrupção e/ou sanções econômicas;   

4.3.3 a tomada de providências visando à possível celebração de um contrato com você, ou 

a sua execução; e/ou  

4.3.4 nossos interesses legítimos, incluindo a necessidade de comprovação da realização de 

due diligence adequada em cumprimento de leis internacionais de combate à 

corrupção e sanções comerciais, inclusive para fins de proteção de nós mesmos e do 

público contra a corrupção. Acreditamos que o nosso interesse e o interesse público 

de impedir tal conduta superem qualquer prejuízo a você em razão de nossas práticas, 

as quais não consideramos injustas. Para outras informações sobre como equilibramos 

os respectivos interesses, entre em contato conosco conforme descrito no parágrafo 

12 abaixo.  

Se você optar por não fornecer os respectivos dados pessoais a nós, pode não ser possível 

celebrar ou manter nosso contrato ou relacionamento comercial com você.  Para determinadas 

atividades de tratamento de dados, consideramos que pode existir mais de um fundamento 

jurídico válido dependendo das circunstâncias.  Para conhecer o fundamento jurídico específico 

aplicável ao tratamento de seus dados pessoais, entre em contato conosco conforme descrito 

no parágrafo 12 abaixo. 

4.4 Em determinadas situações de tratamento de dados pessoais para fins de due diligence, alguns 

desses dados pessoais podem ser utilizados em processos de análise automatizada de riscos e 

definição do nível de due diligence adicional necessário. Tais riscos podem ser classificados em 
categorias de baixo, médio ou alto risco com base em diversos fatores, incluindo: região de atuação, possível 
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interação com Funcionários Públicos,1, o produto a ser comercializado, o valor do contrato, a 

natureza da relação contratual (por exemplo, distribuidor, representante ou consultor), se tratar 

de uma empresa controlada por um Funcionário Público1 ou empresa estatal, e o possível 

envolvimento em processos judiciais por descumprimento da lei ou prática de delitos (ex.: 

fraude, lavagem de dinheiro, corrupção).  

4.5 Também podemos converter seus dados pessoais em dados estatísticos ou agregados para 

melhor protegermos sua privacidade, ou para que você não seja identificado ou identificável a 

partir deles. Dados anonimizados são dados que não podem ter sua origem ligada a você. 

Podemos utilizá-los para conduzir pesquisas e análises, inclusive para produzir pesquisas e 

relatórios estatísticos (por exemplo, para nos ajudar a entender o volume de contratos e suas 

tendências históricas).  

5. Dados pessoais de categoria especial (incluindo dados criminais)  

5.1 Somos obrigados por lei a tratar certas categorias de dados pessoais com cuidado maior do que 

o habitual. Esses dados são denominados categorias especiais de dados pessoais ou dados 

sensíveis, e a eles se aplicam fundamentos jurídicos distintos. O principal objetivo da coleta de 

dados pessoais sensíveis ou de categorias especiais é a realização de verificações pré-

contratuais e/ou due diligence.  O tratamento por nós de categorias especiais de dados pessoais 

ou dados sensíveis é feito pelos motivos descritos no parágrafo 4.3 acima ou em caso de 

necessidade: -  

5.1.1 para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial; 

ou 

5.1.2 por motivos de interesse público importante, com base no direito da União ou de um 

Estado-Membro, incluindo a United Kingdom Bribery Act 2010. 

  

6. Com quem compartilhamos seus dados pessoais e por quê? 

6.1 Em determinadas situações é necessário repassarmos os dados pessoais que processamos para 

outras pessoas.  

Internamente no grupo Innospec 

6.2 Somos integrantes do grupo econômico Innospec. Sendo assim, torna-se necessário 

repassarmos seus dados pessoais para outras empresas do grupo Innospec para fins comerciais 

em geral, para reportarmos à administração, para obtermos autorizações/aprovações de 

decisores competentes, e sempre que sistemas e serviços sejam utilizados ou fornecidos de 

forma compartilhada.  

6.3 Os direitos de acesso entre os membros do grupo Innospec são limitados e concedidos apenas 

a quem tem necessidade de tal acesso conforme sua função.  

6.4 Quando uma empresa do grupo Innospec processa seus dados pessoais por nossa conta (na 

qualidade de subcontratante ou responsável em conjunto pelo tratamento), nos certificaremos 

de que ela tenha normas de segurança adequadas em vigor para proteger seus dados pessoais, 

e celebraremos um contrato escrito impondo o cumprimento dessas normas de segurança. 

Externamente ao grupo Innospec 

6.5 Eventualmente, solicitamos a terceiros que realizem determinados serviços por nossa conta. 

Esses terceiros poderão dar tratamento de seus dados pessoais por nossa conta (na qualidade 

de subcontratantes ou responsáveis em conjunto pelo tratamento). Repassaremos seus dados 

pessoais para tais terceiros a fim de que possam cumprir essas funções. Antes divulgar seus 

                                                           

1 A definição de Funcionário Público é dada na Política Anti-Corrupção da Innospec, disponível no site www.innospecinc.com 

http://www.innospecinc.com/
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dados pessoais a procedssadores externos, celebraremos um contrato por escrito com eles para 

garantir que empreguem os padrões de segurança apropriados que protejam seus dados 

pessoais.  

6.6 Em determinadas situações, também repassaremos seus dados pessoais a terceiros na 

qualidade de responsáveis pelo tratamento de seus dados pessoais para os fins descritos acima, 

nomeadamente: 

6.6.1 em caso de cessão, aquisição, reestruturação, fusão ou alienação de qualquer parte 

da empresa, com consequente divulgação ou repasse de seus dados pessoais ao 

possível vendedor, comprador ou outro terceiro envolvido em tal operação de cessão, 

reestruturação ou fusão (e seus assessores); e 

6.6.2 caso seja necessário divulgar seus dados pessoais para cumprir uma obrigação legal, 

fazer cumprir um contrato ou proteger os direitos, o patrimônio ou a segurança de 

nossos colaboradores, clientes, fornecedores ou outros. 

6.7 Abaixo estão relacionadas as categorias de destinatários aos quais podemos repassar dados 

pessoais: 

6.7.1 assessores e consultores profissionais, incluindo assessores jurídicos e auditores; 

6.7.2 prestadores de serviços de verificação de antecedentes, incluindo Thomson Reuters 

(no que se refere ao produto WorldCheck 

(http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo)), The Red Flag 

Group e The Risk Advisory Group;  

6.7.3 tribunais, pessoas físicas/jurídicas nomeadas por tribunais, administradores judiciais 

e liquidatários;  

6.7.4 parceiros de negócios e joint ventures;  

6.7.5 prestadores de serviços de treinamento, incluindo a GAN Integrity; 

6.7.6 tradutores;   

6.7.7 agências de proteção ao crédito, incluindo Graydon, Creditsafe, Credit Risk Monitor e 

Dunn & Bradstreet;   

6.7.8 seguradoras; 

6.7.9 fornecedores de softwares e sistemas e/ou serviços de informática; e 

6.7.10 órgãos governamentais, estatutários e reguladores, incluindo a Autoridade de Controle 

da proteção de dados, a polícia e as autoridades fiscais e aduaneiras competentes. 

 Caso tenham nos fornecido sua própria política de privacidade, incluímos os respectivos links 

acima. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato direto com os respectivos destinatários 

ou, caso necessite de outras informações, entre em contato conosco conforme descrito no 

parágrafo 12 abaixo. 

Também podemos repassar seus dados pessoais a terceiros quando assim fomos instruídos por 

você. Quando esses destinatários forem os responsáveis pelo tratamento de seus dados 

pessoais, estes procederão ao seu tratamento para os fins previstos em seus próprios avisos 

sobre tratamento justo, e serão diretamente responsáveis perante você pelo uso de seus dados 

pessoais.  

http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo
http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo
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7. Para onde são transferidos seus dados pessoais? 

7.1 A Innospec realiza verificações contratuais cujos resultados podem ser repassados à empresa 

do grupo Innospec com a qual você mantenha, ou pretenda manter, uma relação contratual, e 

que pode estar instalada externamente à Área Econômica Europeia (“AEE”). Além disso, seus 

dados podem ser compartilhados com outras empresas do grupo Innospec nos termos do 

parágrafo 6.2 acima. 

7.2 Se nossas atividades de tratamento exigirem que seus dados pessoais sejam transferidos para 

fora da AEE, tal transferência somente se dará se: 

7.2.1 o país para o qual os dados pessoais serão transferidos assegurar um nível adequado 

de proteção para dados pessoais; 

7.2.2 adotarmos medidas adequadas para proteger seus dados pessoais, como um contrato 

adequado com o destinatário. Podem ser utilizados contratos com cláusulas 

contratuais "tipo" aprovadas pela Comissão Europeia. Outras informações sobre essas 

cláusulas podem ser obtidas aqui:  http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/transfer/index_en.htm; 

7.2.3 a transferência for necessária por uma das razões especificadas na legislação de 

proteção de dados, como a execução de um contrato entre nós e você; e/ou 

7.2.4 você autorizar explicitamente a transferência.  

8. Que providências tomamos para manter seus dados pessoais seguros? 

Adotaremos medidas específicas (exigidas pelas leis de proteção de dados aplicáveis) para 

proteger seus dados pessoais contra o tratamento ilícito ou não autorizado e contra a perda, 

destruição ou dano acidental.  

9. Por quanto tempo armazenaremos seus dados pessoais? 

9.1 Seus dados pessoais serão mantidos pelo tempo necessário, dependendo de diversos fatores, 

incluindo: 

9.1.1 a existência de leis ou regulamentos, incluindo leis anticorrupção, que exijam o 

armazenamento de dados pessoais por tempo indeterminado; 

9.1.2 a existência, atual ou futura, de litígio judicial ou de outra natureza, entre nós e você 

ou com terceiros; 

9.1.3 o tipo de informação que mantemos a seu respeito; e/ou  

9.1.4 eventual solicitação por você ou por um órgão regulador para mantermos seus dados 

pessoais por um motivo válido. 

 Para outras informações, entre em contato conosco conforme descrito no parágrafo 12 abaixo.  

10. Quais os seus direitos em relação aos seus dados pessoais e como você pode exercê-

los? 

10.1 As pessoas têm determinados direitos legais,  brevemente sintetizadas no Cronograma 2, em 

relação a quaisquer dados pessoais em nossa posse. 

10.2 Quando o tratamento dos seus dados pessoais se der com seu consentimento, você tem o direito 

de retirar seu consentimento a qualquer momento. Se você optar por retirar seu consentimento, 

deixaremos de dar tratamento aos seus dados pessoais, a menos que haja outro fundamento 

jurídico para seu tratamento, caso em que você será devidamente informado a respeito. A 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
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retirada de seu consentimento não afetará o tratamento por nós de seus dados pessoais até 

aquele momento. 

10.3 Quando o tratamento de seus dados pessoais for necessário para atender a nossos interesses 

legítimos, você poderá se opor a tal tratamento a qualquer momento. Nesse caso, teremos a 

obrigação de apresentar razões imperiosas para darmos continuidade ao tratamento, que 

prevaleçam sobre seus interesses, direitos e liberdades, ou comprovar que o tratamento é 

necessário para revindicarmos, exercermos ou defendermos uma reivindicação legal.  

10.4 Se você deseja exercer algum dos seus direitos, entre em contato conosco, conforme descrito 

no parágrafo 12 abaixo, em primeira instância. Você também tem o direito de apresentar uma 

queixa junto à Autoridade de Controle da proteção de dados da sua região.   

11. Cookies 

11.1 Quando você acessa nosso site, aplica-se a política de cookies contida no link abaixo:  

  http://www.innospecinc.com/index.php/cookie-policy. 

12. Onde você pode obter outras informações? 

12.1 Para obter outras informações sobre qualquer um dos assuntos tratados neste aviso sobre 

privacidade, ou para tratar conosco de outras questões ou assuntos, entre em contato por uma 

das formas a seguir: 

Pelo e-mail: Legal.Compliance@innospecinc.com 

Por carta ao endereço: Legal Compliance Department, Innospec Limited, Innospec 

Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 4EY, Reino Unido 

http://www.innospecinc.com/index.php/cookie-policy
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ANEXO 1 

Categorias de dados pessoais 

NOTA: Nem todas as categorias de dados pessoais são coletadas e tratadas em relação a todos os terceiros.  INCLUIMOS 

ESSAS INFORMAÇÕES APENAS PARA ASSEGURAR A COMPLETUDE E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES, EM 

CUMPRIMENTO DAS DAS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS. O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OCORRE SOMENTE SE 

NECESSÁRIO, E NA MEDIDA DO NECESSÁRIO (PARA OUTRAS INFORMAÇÕES, CONSULTE O PARÁGRAFO 3 ACIMA). 

Tipo de dado pessoal Obtido de 

a) Informações de Contato  

 Nome(s) 

 Endereço(s) 

 Endereço(s) de email 

 Dados de contato, incluindo número(s) de telefone 

 Você2 

 Agências de proteção ao crédito  

 Arquivos públicos e recursos on-line 

 Prestadores de serviços de verificação 

de antecedentes 

b) Informações pessoais  

 Data de nascimento 

 Sexo 

 Nacionalidade  

 País de residência  

 Você2 

 Agências de proteção ao crédito  

 Arquivos públicos e recursos on-line 

 Prestadores de serviços de verificação 

de antecedentes 

c) Informações de identificação e antecedências  

 Cargo  

 Formação, qualificações e resultados 

 Informações sobre carreira, experiência e conhecimentos 

 Cargos de diretoria  

 Relações com Funcionários Públicos 1 

 Dados do passaporte 

 Dados da carteira de habilitação 

 Curriculum Vitae (CV) e perfil profissional 

 Imagens e fotos 

 Você2 

 Agências de proteção ao crédito  

 Arquivos públicos e recursos on-line 

 Prestadores de serviços de verificação 

de antecedentes 

 

 

                                                           

2  Significa você ou qualquer pessoa que forneça seus dados à Innospec.  
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Tipo de dado pessoal Obtido de 

 Referências 

 Relatórios de antecedências, incluindo (se for o caso) informações 

sobre falências, reportagens na imprensa, e histórico de litígios civis e 

penais  

d) Informações financeiras  

 Dados bancários  

 Número de CPF e/ou outros números de identificação 

 Informações sobre despesas comerciais e reembolsos 

 Você2 

 Prestadores de serviços de verificação 

de antecedentes 

 

e) Categorias especiais de dados pessoais  

  Participação em associações políticas  

 Verificação de antecedentes criminais e informações sobre a 

existência ou suspeita de condenações criminais e delitos 

 Você2 

 Arquivos públicos e recursos on-line 

 Prestadores de serviços de verificação 

de antecedentes 

f) Informações sobre viagens e despesas  

 Registros de transações e informações sobre milhas aéreas 

 Informações sobre reservas de voos e hospedagem 

 Informações sobre intinerários 

 Você2 

 

g) Informações de vigilância, localização e controle de acesso  

 Informações (incluindo imagens) captadas ou gravadas por sistemas 

de acesso por cartão eletrônico, CFTV e outros sistemas de controle 

de acesso e vigilância patrimonial 

 Datas de visitas às unidades da Innospec 

 Registros da hora de entrada/saída  

 Registros, marcas e modelos de veículos 

 Você2 

 Sistemas de segurança da Innospec 

 

 

  



 

 

INNOSPEC INC. AVISO LEGAL SOBRE PRIVACIDADE – AGOSTO DE 2018  9 

 

ANEXO 2 

Seus direitos em relação aos dados pessoais 

Seu direito Quis os seus efeitos? Limitações e condicionantes do seu direito 

Direito de acesso  Sujeito a determinadas condições, você tem o direito 

de solicitar acesso aos seus dados pessoais (mais 

comumente conhecido como “solicitação de 

acesso a dados pelo titular” (data subject access 

request).  

Se possível, você deve especificar o tipo de informação que 

pretende acessar para assegurarmos que as informações 

prestadas atendam às suas expectativas.  

Deve ser possível confirmar sua identidade. Sua solicitação 

não deve prejudicar os direitos e liberdades de terceiros 

(ex.: direitos de privacidade e de confidencialidade de 

outros colaboradores). 

Direito de 

portabilidade dos 

dados  

Sujeito a determinadas condições, você tem o direito 

de receber os dados pessoais que você nos forneceu 

e que recebam tratamento por nós por meios 

automatizados, num formato estruturado, de uso 

corrente e de leitura automática.  

 

Se possível, você deve especificar o tipo de informação que 

pretende receber e para onde deve ser enviada, para 

assegurarmos que as informações prestadas atendam às 

suas expectativas. 

Este direito só é válido se o processamento se basear em 

seu consentimento ou em nosso contrato com você e o 

tratamento for realizado por meios automatizados (i.e. não 

se aplica a registros físicos). Contempla apenas os dados 
pessoais que nos foram fornecidos por você2.  

Direitos em 

relação a dados 

pessoais 

incorretos ou 

incompletos 

Você pode contestar a exatidão ou a completude de 

seus dados pessoais e retificá-los, atualizá-los ou 

complementá-los, conforme for o caso. Cabe a você 

nos ajudar a manter corretos e atualizados os seus 

dados pessoais.  

Pedimos que nos informe sobre quaisquer alterações 

relacionadas aos seus dados pessoais assim que 

ocorram, inclusive alterações aos dados de contato, 

como número de telefone e endereço de e-mail.  

Pedimos, ainda, que verifique antes se existem 

ferramentas de autoajuda disponíveis para corrigir os 

dados pessoais por nós processados. 

Este direito aplica-se apenas aos seus próprios dados 

pessoais. Ao exercer este direito, seja o mais específico 

possível. 

Direito de se opor 

ao nosso 

tratamento de 

Sujeito a determinadas condições, você tem o direito 

de se opor, ou de solicitar que se restrinja, o 

tratamento de seus dados pessoais. 

Como esclarecido acima, este direito é válido quando o 

tratamento de seus dados pessoais é necessário para 

atender aos nossos interesses legítimos. Você também 
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Seu direito Quis os seus efeitos? Limitações e condicionantes do seu direito 

seus dados ou de 

restringí-lo 

pode se opor ao tratamento de seus dados pessoais para 

fins de marketing direto.  

Direito ao 

apagamento dos 

dados 

Sujeito a determinadas condições, você tem o direito 

de solicitar o apagamento de seus dados pessoais 

(também conhecido como o “direito de ser 

esquecido”), por exemplo, caso seus dados 

pessoais deixarem de ser necessários para a 

finalidade que motivou a sua coleta ou tratamento, 

ou caso o tratamento dos dados seja ilícito. 

Podemos não estar em condições de apagar seus dados 

pessoais se, por exemplo, forem necessários para: (i) 

cumprir uma obrigação legal; ou (ii) exercer ou defender 

direitos legais.  

Direito de 

retirada do 

consentimento 

Conforme previsto acima, quando o tratamento dos 

seus dados pessoais se der com seu consentimento, 

você tem o direito de retirar o consentimento a 

qualquer momento. 

A retirada do seu consentimento afetará somente o 

tratamento futuro de seus dados. 

Direito de impedir 

decisões 

automatizadas  

Sujeito a certas condições, você pode nos solicitar 

que não sejam tomadas decisões por meios 

exclusivamente automatizados e que sejam 

reavaliadas tais decisões por outros meios.  

Este direito aplica-se apenas se a decisão produzir efeitos 

na esfera jurídica ou outro efeito significativo e a decisão 

original se basear exclusivamente em meios 

automatizados.  

 


