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QUEM SOMOS E DE QUE MODO É QUE ESTE AVISO SE APLICA A SI

Na Pentair, acreditamos que a confiança é a base de todos os relacionamentos. Este aviso descreve
os dados pessoais que a Pentair, através de Websites, aplicações ou outros meios, pode recolher
sobre si e o modo como pode utilizá-los e divulgá-los, bem como outras informações relevantes
para seu conhecimento.
Para saber mais, clique no título de cada secção abaixo.

QUEM SOMOS E DE QUE MODO É QUE ESTE AVISO SE APLICA A SI

A Pentair respeita a sua privacidade. Este aviso descreve os dados pessoais que a Pentair pode recolher
sobre si:
•
•
•

•
•
•

através de Websites operados por nós, mediante os quais acede a este Aviso de Privacidade
(os "Websites"),
através de aplicações de software que disponibilizamos para utilização em computadores e
dispositivos móveis (as "Aplicações"),
através de quaisquer dos nossos dispositivos ligados ou passíveis de ligação da Internet das
coisas (os nossos “Dispositivos IoT”), incluindo os nossos produtos de soluções hidráulicas
ligados à Internet,
através das nossas páginas e aplicações de redes sociais que controlamos, mediante as quais
acede a este Aviso de Privacidade (coletivamente, as nossas "Páginas de redes sociais"),
através de mensagens de email em formato HTML que lhe enviamos com um link para este
Aviso de Privacidade e
através de interações offline que possa ter connosco.

Coletivamente, referimo-nos aos Websites, Aplicações, Dispositivos IoT, Páginas de redes sociais, emails
e atividades offline como os "Serviços".
Para os fins deste aviso, "Pentair" refere-se à Pentair plc e suas subsidiárias.
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COMO RECOLHEMOS E ARMAZENAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

Quando recolhe os seus dados pessoais, a Pentair procura tudo aquilo que seja relevante,
adequado e proporcional à finalidade da recolha. Poderemos recolher, criar e observar dados
pessoais a seu respeito com base numa grande variedade de fontes, entre as quais: o utilizador,
diretamente, tecnologias como cookies e terceiros. É possível que estes dados incluam, por
exemplo, dados para contacto, dados de comunicação e pagamento ou dados de marketing.
Armazenamos os seus dados pessoais durante o período necessário ao cumprimento das
finalidades descritas neste Aviso de Privacidade, exceto se um período de retenção mais longo for
permitido por lei.

COMO RECOLHEMOS E ARMAZENAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

"Dados pessoais" são as informações que o identificam individualmente ou que se relacionam com um
indivíduo identificável. Quando recolhe os seus dados pessoais, a Pentair procura tudo aquilo que seja
relevante, adequado e proporcional à finalidade da recolha.
●

Entre os meios que podemos utilizar para recolher dados a seu respeito incluem-se os seguintes:
o Poderemos recolher dados pessoais com base numa grande variedade de fontes, como:
telefone, os nossos Websites, os nossos serviços ou aplicações online ou móveis, o
nosso agente de transferência e os nossos anúncios online.
▪ Através dos Serviços: Por exemplo, podemos recolher dados pessoais durante
o estabelecimento ou o processamento de relações comerciais, durante
eventos, feiras e exposições, quando se inscreve para receber boletins
informativos ou solicita publicações, responde a inquéritos, inscreve-se em
eventos ou serviços online da Pentair, entra em contacto connosco para obter
mais informações, instala e utiliza os nossos Dispositivos IoT ou Aplicações, ou
visita os nossos Websites enquanto está ligado a uma plataforma de redes
sociais ou antes de iniciar a sua ligação.
▪ Através de outras fontes: Também podemos recolher dados pessoais através de
fontes públicas ou fornecedores de dados de terceiros. Por exemplo, a nossa
equipa de RH pode utilizar o LinkedIn ou outras plataformas de redes sociais
para identificar candidatos a vagas de emprego. Cada plataforma de redes
sociais tem a sua própria política de tratamento de dados pessoais dos
utilizadores que acedem aos seus Websites. Caso tenha alguma dúvida quanto
à utilização dos seus dados pessoais, leia atentamente a Política de Privacidade
de cada plataforma antes de utilizá-la. Além disso, podemos trabalhar com
parceiros de marketing associados para identificar potenciais clientes, com
agentes de transferência para coordenar a interação com os nossos acionistas
ou com outros terceiros para prestar serviços aos funcionários da Pentair.

●

Entre os tipos de dados pessoais que podemos recolher a seu respeito incluem-se:
o Dados para contacto, como nome, cargo, número de telefone, endereço e endereço de
email;
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o
o
o
o
o
o

Dados de comunicação enviados por si, como pedidos, perguntas e comentários;
Dados demográficos, como idioma, idade e sexo;
Preferências de marketing, como preferências de frequência e assinatura por email;
Dados de pagamento, como informações relativas a contas e cartões de crédito;
“Dados do dispositivo”, conforme definido nos Termos de Serviço da nossa aplicação
móvel, quando instala e utiliza os nossos Dispositivos IoT ou Aplicações; e
Credenciais do utilizador, quando se regista para utilizar os Serviços.

Temos de recolher dados pessoais para prestar-lhe os Serviços solicitados. Caso não nos forneça os
dados de que necessitamos, talvez não tenhamos condições de prestar-lhe os Serviços solicitados.
Conforme os termos deste Aviso de Privacidade, caso venha a revelar dados pessoais de terceiros
a nós ou aos nossos fornecedores de serviços em decorrência dos Serviços, atesta desde já possuir
autoridade para tal e para permitir-nos utilizar essas informações.
●

O tempo que armazenarmos os seus dados pessoais dependerá da natureza dos mesmos e da
finalidade para a qual foram obtidos. Armazenamos os seus dados pessoais durante o período
necessário ao cumprimento das finalidades descritas neste Aviso de Privacidade, exceto se um
período de retenção mais longo for permitido ou exigido por lei. Entre os principais critérios
utilizados para determinar os nossos períodos de retenção incluem-se:
o O seu tempo de relacionamento ou de conta ativa com a Pentair;
o Quando estamos a conhecê-lo como potencial cliente ou parceiro comercial;
o Quando necessitamos de obedecer a uma lei, ordem judicial ou processo legal;
o Quando exigido por normas legais e diretrizes profissionais, como requisitos de
auditoria fiscal, aspetos de saúde e segurança, institutos pertinentes de prescrição,
litígio ou investigações regulamentares.

COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

A Pentair poderá utilizar os seus dados pessoais para prestar-lhe serviços, melhorar os nossos
serviços ou cumprir a finalidade para a qual nos forneceu os seus dados pessoais, como efetuar
uma transação, comunicar consigo e executar as nossas operações comerciais. Consoante as
circunstâncias, a Pentair conta com diversas bases legais, como o seu consentimento ou os
interesses legítimos da empresa, para a utilização dos seus dados pessoais.

COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

A Pentair poderá utilizar os seus dados pessoais para prestar-lhe serviços, melhorar os nossos serviços
e cumprir a finalidade para a qual nos forneceu os seus dados pessoais, bem como outras finalidades
comerciais legítimas, entre as quais:
●

Promover a funcionalidade dos Serviços e atender às suas solicitações.
o Executar as transações que solicita, tais como processamento de pedidos, registo de
produtos adquiridos, processamento de reivindicações de garantia e prestação de
serviços de apoio ao cliente;
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o
o
o

Comunicar consigo sobre a sua conta e os seus produtos adquiridos, responder às suas
consultas e atender às suas solicitações;
Enviar-lhe informações administrativas, como alterações nos nossos termos, condições
e políticas;
Reparar e cuidar da manutenção dos seus produtos adquiridos e enviar-lhe informações
solicitadas por si relativas às funcionalidades dos seus produtos.

Vamos dedicar-nos a estas atividades para gerir a nossa relação contratual consigo e/ou
para cumprir uma obrigação legal.
●

Fornecer-lhe informações e/ou outros materiais de marketing.
o Informá-lo sobre produtos ou serviços disponibilizados pela Pentair que possam ser do
seu interesse;
o Enviar-lhe inquéritos referentes à utilização dos produtos ou serviços da Pentair;
o Propiciar a funcionalidade de partilha social que decidir utilizar.
Vamos dedicar-nos a estas atividades se tivermos o seu consentimento ou um interesse
legítimo.

●

Analisar dados pessoais para elaboração de relatórios comerciais e fornecimento de serviços
personalizados.
o Analisar ou prever as preferências dos nossos utilizadores, a fim de preparar relatórios
de tendências agregadas sobre a forma como os nossos conteúdos digitais são utilizados
e melhorar os nossos Serviços;
o Compreender melhor os seus interesses e preferências, para que possamos personalizar
as nossas interações consigo e fornecer-lhe informações e/ou ofertas com base nos seus
interesses;
o Compreender melhor as suas preferências para disponibilizar, através dos nossos
Serviços, conteúdos que consideramos relevantes e interessantes para si.
Vamos disponibilizar-lhe serviços personalizados com base nos nossos interesses legítimos,
e com o seu consentimento na medida do requerido pela lei aplicável.

●

Atingir os nossos fins comerciais.
o Conduzir as nossas operações comerciais e gerir os nossos riscos, entre os quais
proteger os direitos e a propriedade da Pentair e de terceiros;
o Cumprir requisitos legais e políticas internas, como as políticas de auditoria e segurança;
o Desenvolver novos produtos ou serviços;
o Melhorar, aperfeiçoar ou modificar os nossos produtos e serviços;
o Identificar tendências de utilização para compreender, por exemplo, que partes dos
nossos Serviços têm mais interesse para os utilizadores;
o Determinar a eficácia das nossas campanhas promocionais para adaptá-las às
necessidades e interesses dos nossos utilizadores.
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Realizamos estas atividades para gerir a nossa relação contratual consigo, para cumprir uma
obrigação legal e/ou porque temos um interesse legítimo.
•

Permitir que participe em sorteios, concursos ou outras promoções.
o Podemos oferecer-lhe a oportunidade de participar num sorteio, concurso ou outra
promoção.
o Algumas destas promoções têm regras adicionais com informações sobre a forma como
utilizaremos e divulgaremos os seus dados pessoais.
Utilizamos estes dados para gerir a nossa relação contratual consigo.

•

Agregar dados pessoais e/ou torná-los anónimos.
o Podemos agregar e/ou tornar anónimos dados pessoais de tal forma que deixem de ser
considerados como dados pessoais. Procedemos assim para gerar outros dados para
utilização própria, os quais possamos utilizar e divulgar para qualquer finalidade, uma
vez que estes já não o identificam a si nem a qualquer outro indivíduo.

COMO PARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

A Pentair poderá partilhar os seus dados pessoais com outras entidades, marcas, divisões e
subsidiárias da Pentair. A Pentair poderá partilhar os seus dados pessoais com terceiros para
tratamento em nome da Pentair, se tiver o seu consentimento ou se assim permitir ou exigir a lei.
Tais terceiros, responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais, podem estar sediados fora do
país no qual os dados foram recolhidos, inclusive em países fora do Espaço Económico Europeu
(EEE). Nestes casos, a Pentair adota medidas que visam garantir um nível adequado de proteção à
privacidade dos dados.

COMO PARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS

A Pentair poderá partilhar os seus dados pessoais com outras entidades, marcas, divisões e subsidiárias
da Pentair para prestar-lhe serviços, entre os quais as atividades indicadas neste Aviso de Privacidade.
Partilhamos dados pessoais:
•

Com as nossas afiliadas para as finalidades descritas neste Aviso de Privacidade. Consulte a lista
e a localização das nossas afiliadas aqui. A Pentair plc é a parte responsável pela gestão dos
dados pessoais utilizados em conjunto.

•

Com terceiros da nossa confiança que nos prestam serviços e conduzem atividades sob a nossa
orientação. Tais atividades podem incluir qualquer atividade que a Pentair execute conforme
descrito na secção acima, "COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS", como alojamento de
Websites, análise de dados, processamento de pagamentos, atendimento de pedidos de
clientes, prestação de serviços no âmbito das tecnologias da informação e sua respetiva
infraestrutura, serviço de apoio ao cliente, entrega de emails, auditoria e outros serviços.
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•

Com terceiros, para que possam enviar-lhe comunicações de marketing compatíveis com as suas
preferências.

•

Com distribuidores fidedignos, quando configura a Aplicação para partilhar informações
relacionadas com o seu Dispositivo IoT (incluindo Dados do dispositivo) com um distribuidor
específico. O distribuidor pode utilizar estas informações para monitorizar e reparar e cuidar da
manutenção do seu Dispositivo IoT e oferecer-lhe produtos e serviços relacionados. Pode optar
por descontinuar a partilha destas informações com o distribuidor numa base contínua, a
qualquer momento, através das definições da Aplicação. Isto não afetará a retenção contínua
nem a utilização das informações recebidas, por parte do distribuidor, antes de descontinuar tal
partilha.

•

Com outros indivíduos designados por si através de uma Aplicação como utilizadores partilhados
do seu Dispositivo IoT; tais utilizadores partilhados terão acesso às informações armazenadas na
Aplicação e poderão monitorizar e controlar o seu Dispositivo IoT através da Aplicação.

•

Ao utilizar os Serviços, pode optar por divulgar os seus dados pessoais em fóruns de discussão,
chats, páginas de perfil, blogues e outros serviços nos quais publica informações e conteúdos
(inclusive, mas não só, nas nossas Páginas de redes sociais). Lembre-se de que todas as
informações que publica ou divulga através destes serviços serão tornadas públicas e ficarão
disponíveis para outros utilizadores e para o público em geral.

•

Quando conecta a sua conta de Serviços utilizando uma conta de redes sociais, partilha
informações com os amigos associados à sua conta nessa rede social, com outros utilizadores
e com o fornecedor dessa conta. Ao fazê-lo, autoriza-nos a propiciar esta partilha de
informações e compreende que a utilização de dados partilhados será regida pela política de
privacidade do fornecedor da rede social.

•

Com terceiros patrocinadores de sorteios, concursos e promoções semelhantes.

OUTRAS UTILIZAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE DADOS PESSOAIS

Também utilizamos e divulgamos os seus dados pessoais conforme necessário ou adequado, em
especial se tivermos obrigação legal ou interesse legítimo para assim proceder.
Também utilizamos e divulgamos os seus dados pessoais conforme necessário ou adequado, em
especial se tivermos obrigação legal ou interesse legítimo para assim proceder:
•
•

•

Para cumprir as leis e regulamentações aplicáveis, que podem incluir as leis e regulamentações
fora do seu país de residência.
Para cooperar com as autoridades públicas e governamentais, seja respondendo a um pedido ou
fornecendo informações que julgamos importantes. Entre tais autoridades, podem incluir-se
algumas de fora do seu país de residência.
Para cooperar com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei: por exemplo, quando
respondemos a pedidos de autoridades legais ou fornecemos informações que julgamos
importantes.
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•

•

Por outras razões de ordem legal, entre as quais exigir o cumprimento dos nossos termos e
condições ou proteger os direitos, a privacidade, a segurança ou a propriedade da Pentair, e/ou
das nossas afiliadas, seus ou de outras pessoas.
Temos um interesse legítimo na divulgação ou transferência dos seus dados pessoais a terceiros
em caso de reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, transferência ou qualquer outra
disposição que envolva a totalidade ou parte dos nossos negócios, ativos ou ações (inclusive se
decorrente de concordata ou falência). Entre tais terceiros podem incluir-se, por exemplo, uma
entidade adquirente e os seus consultores.

OUTROS DADOS

A Pentair poderá recolher, utilizar e divulgar Outros dados que não revelem a sua identidade
específica nem digam respeito diretamente com nenhuma pessoa identificável, como dados do
navegador e do dispositivo, dados de utilização da aplicação e dados recolhidos através de cookies,
pixel tags e outras tecnologias.
"Outros dados" são dados que não revelam a sua identidade específica nem dizem respeito diretamente
com nenhuma pessoa identificável, como:
•
•
•
•
•
•

Dados do navegador e do dispositivo
Dados de utilização da aplicação
Informações recolhidas através de Dispositivos IoT, tais como dados sobre a instalação,
configuração de produtos, definições, utilização, geolocalização e dados operacionais
Dados recolhidos através de cookies, pixel tags e outras tecnologias
Dados demográficos e outros fornecidos por si que não revelem a sua identidade específica
Dados que foram agregados de forma que já não possam revelar a sua identidade específica

Caso a legislação aplicável nos obrigue a tratar Outros dados como Dados pessoais, poderemos utilizar
e divulgar os primeiros para as mesmas finalidades para as quais utilizamos e divulgamos os segundos,
conforme detalhado no presente Aviso.
Recolha de Outros dados
Podemos recolher Outros dados de muitas maneiras, entre as quais:
•

Através do seu navegador ou dispositivo:
o Certos dados são recolhidos pela maioria dos navegadores ou automaticamente, através
do seu dispositivo, como o seu endereço MAC (controlo de acesso a suportes de dados),
o seu tipo de computador (Windows ou Mac), a resolução do ecrã, o nome e a versão do
sistema operativo, o fabricante e o modelo do dispositivo, o idioma, o tipo e a versão do
navegador da Internet, e o nome e a versão dos Serviços (como a Aplicação) que está a
utilizar. Utilizamos estes dados para garantir o bom funcionamento dos Serviços.
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•

Através da sua utilização de uma Aplicação:
o Quando transfere e utiliza uma Aplicação, nós e os nossos fornecedores de serviços
podemos rastrear e recolher dados de utilização da Aplicação, tais como a data e a hora
a que a Aplicação no seu dispositivo acede aos nossos servidores e quais os dados e
ficheiros que foram transferidos para a Aplicação, com base no número do seu
dispositivo.

•

Através da utilização de cookies:
o Os cookies são elementos de dados armazenados diretamente no computador que
utiliza. Os cookies permitem-nos recolher dados, como tipo de navegador, tempo gasto
nos Serviços, páginas visitadas, preferências de idioma e outros dados de tráfego. Nós
e os nossos fornecedores de serviços utilizamos estes dados para fins de segurança,
para facilitar a navegação, para otimizar a apresentação de informações e para
personalizar a sua experiência. Além disso, recolhemos dados estatísticos de utilização
dos Serviços para aperfeiçoar continuamente a sua conceção e funcionalidade, para
compreender como são utilizados e responder a perguntas a seu respeito. Os cookies
permitem-nos ainda selecionar os nossos anúncios ou ofertas que têm maior
probabilidade de lhe interessar e apresentá-los enquanto acede aos Serviços. Também
utilizamos cookies ou outras tecnologias de publicidade online para rastrear as
respostas aos nossos anúncios.
o Atualmente, não respondemos aos sinais DNT (do-not-track, ou não controlar) dos
navegadores. A maioria dos navegadores permite-lhe a opção de recusar cookies
automaticamente ou aceitar/recusar cookies específicos de um determinado Website.
Se pretender mais informações, consulte http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html. Porém, caso não aceite cookies, podem ocorrer alguns transtornos
durante a sua utilização dos Serviços. É possível também que deixe de receber da nossa
parte anúncios e outras ofertas relevantes para os seus interesses e necessidades.

•

Utilização de pixel tags e outras tecnologias semelhantes:
o Pixel tags. Os pixel tags (também conhecidos como web beacons e clear GIFs) podem ser
utilizados para, entre outras coisas, controlar as ações dos utilizadores dos Serviços e
dos destinatários de emails, medir o desempenho das nossas campanhas de marketing
e compilar estatísticas sobre a utilização dos Serviços e taxas de resposta.
o Analytics. Utilizamos o Google Analytics e o Adobe Analytics, que utilizam cookies e
tecnologias semelhantes para recolher e analisar dados sobre a utilização dos Serviços
e elaborar relatórios sobre atividades e tendências. Estes serviços podem recolher
também dados relativos à utilização de outros Websites, aplicações e recursos online.
Pode conhecer melhor as práticas do Google em
www.google.com/policies/privacy/partners/ e, se pretender, transferir a extensão para
cancelamento do Google Analytics, disponível em
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Se pretender, opte pelo cancelamento do
Adobe ao aceder a: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
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•

Utilização da tecnologia Adobe Flash (inclusive "Flash LSOs") e outras tecnologias semelhantes:
o Podemos utilizar Flash Local Shared Objects (literalmente, objetos locais partilhados) ou
Flash LSOs, e outras tecnologias para, entre outras coisas, recolher e armazenar dados
sobre a sua utilização dos Serviços. Caso não queira Flash LSOs armazenados no seu
computador, pode ajustar as definições do seu Flash Player para bloquear o seu
armazenamento utilizando as ferramentas contidas no Painel de definições de
armazenamento do Website. Também pode aceder ao Painel de definições de
armazenamento global e seguir as instruções (que explicam, por exemplo, como
eliminar os Flash LSOs existentes [chamados de "informações"], como impedir que os
Flash LSOs sejam colocados no seu computador sem a sua permissão e como bloquear
os Flash LSOs que não sejam fornecidos pelo operador da página em que se encontra no
momento). Lembre-se de que, se definir o Flash Player para limitar a aceitação de Flash
LSOs, pode reduzir ou impedir o funcionamento de algumas aplicações Flash.

•

Endereço IP:
o O endereço IP é atribuído automaticamente ao seu computador pelo seu fornecedor de
serviços de Internet. Um endereço IP pode ser identificado e registado
automaticamente nos ficheiros de registo dos nossos servidores sempre que um
utilizador acede aos Serviços, juntamente com a hora da visita e as páginas visitadas.
A recolha de endereços IP é uma prática padrão realizada automaticamente por muitos
Websites, aplicações e outros serviços. Utilizamos endereços IP para calcular níveis de
utilização, diagnosticar problemas no servidor e administrar os Serviços, por exemplo.
Além disso, podemos obter a sua localização aproximada a partir do seu endereço IP.

•

Localização física:
o Podemos recolher a localização física do seu Dispositivo IoT através da localização do
telemóvel utilizado por um dos nossos distribuidores fidedignos para instalar o produto,
caso introduza manualmente a localização física do dispositivo na Aplicação, ou caso
autorize a utilização das funcionalidades do mapa na Aplicação.
o Podemos recolher a localização física do seu dispositivo ao, por exemplo, utilizar sinais
de satélite, de torre de telemóvel ou de Wi-Fi. Podemos utilizar a localização física do
seu dispositivo para fornecer-lhe serviços personalizados com base na localização para
os seus Dispositivos IoT. Em alguns casos, pode ter autorização para permitir ou negar
tais utilizações e/ou partilha da localização do seu dispositivo, mas se tiver, nós e/ou os
nossos parceiros comerciais e de marketing podem não ser capazes de fornecer-lhe os
serviços e conteúdos personalizados aplicáveis.

Utilizações e divulgações de Outros dados
A menos que sejamos obrigados a proceder de outra forma pela legislação aplicável, podemos utilizar e
divulgar Outros dados para qualquer finalidade. Em alguns casos, podemos combinar Outros dados com
Dados pessoais. Se assim ocorrer, trataremos os dados combinados como Dados pessoais enquanto
estiverem combinados.
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SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. A Pentair pôs em vigor medidas
preventivas técnicas e organizacionais para proteger a confidencialidade, a integridade e a
disponibilidade dos seus dados pessoais.

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. A Pentair pôs em vigor medidas
preventivas técnicas e organizacionais para proteger a confidencialidade, a integridade e a
disponibilidade dos seus dados pessoais. Infelizmente, não existe nenhuma garantia de que um sistema
de transmissão ou armazenamento de dados seja 100% seguro. Caso tenha motivos para acreditar que
a sua interação com a Pentair perdeu a segurança, informe-nos imediatamente conforme indicado na
secção "Contacte-nos" abaixo.

ACESSO E OPÇÕES REFERENTES AOS SEUS DADOS PESSOAIS

Pode rever os seus dados pessoais e solicitar-nos correções ou a sua completa eliminação, quando
for o caso, utilizando os dados para contacto que fornecemos abaixo. Notifique-nos de qualquer
alteração nos seus dados para contacto ou outros dados pessoais. Pode cancelar a sua inscrição
nos nossos emails promocionais ao seguir as instruções de cancelamento (na parte inferior da
mensagem) ou ao entrar em contacto connosco.

ACESSO E OPÇÕES REFERENTES AOS SEUS DADOS PESSOAIS

Caso deseje rever, corrigir, atualizar, eliminar, restringir ou excluir dados pessoais que nos tenha
fornecido anteriormente ou solicitar a receção de uma cópia eletrónica dos seus dados pessoais para
transmiti-los a outra empresa (desde que este direito à portabilidade dos dados lhe seja facultado pela
legislação aplicável), pode contactar-nos conforme indicado na secção "Contacte-nos" abaixo.
Responderemos ao seu pedido de forma compatível com a legislação aplicável.
Especifique no seu pedido quais os dados pessoais que deseja alterar, se gostaria de eliminá-los da
nossa base de dados ou se quer impor limites à utilização que deles fazemos.
Faremos o máximo possível para responder ao seu pedido assim que possível. Poderemos adotar
medidas para verificar a sua identidade antes de conceder-lhe acesso aos seus dados pessoais. Para sua
proteção, só implementaremos pedidos relativos aos dados pessoais associados ao endereço de email
específico que utiliza para enviar-nos o seu pedido. Em alguns casos, talvez não possamos responder ao
seu pedido: é o que acontece quando precisamos de reter os seus dados para contacto devido a
obrigações legais e/ou concluir todas as transações iniciadas por si antes de solicitar uma alteração ou
eliminação. Notifique-nos de qualquer alteração nos seus dados para contacto ou outros dados
pessoais.
Pode cancelar a sua inscrição nos nossos emails promocionais ao seguir as instruções de cancelamento
(na parte inferior da mensagem) ou ao entrar em contacto connosco. Esta ação pode não cancelar a sua
receção de mensagens administrativas relativas à sua conta, campanhas de segurança e mensagens de
atendimento de pedidos.
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Os residentes na Califórnia têm direito a pedir-nos uma nota que identifique as categorias de dados
pessoais que partilhamos com as nossas afiliadas e/ou terceiros para fins de marketing exclusivo deles e
os dados para contacto para tais afiliadas e/ou terceiros. Caso resida na Califórnia e pretenda uma cópia
dessa nota, envie um pedido por escrito para: privacy@pentair.com.

DADOS DE CRIANÇAS

Os nossos Serviços não visam pessoas com menos de dezasseis (16) anos, e não recolhemos
propositadamente dados pessoais de pessoas com menos de 16 anos.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Pedimos que não nos envie nem divulgue nenhum dado pessoal confidencial (por exemplo, número da
segurança social, dados relativos a origem étnica ou racial, opiniões políticas, crenças religiosas ou
outras, saúde, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais e filiação sindical)
através dos Serviços ou de outra forma.

SERVIÇOS DE TERCEIROS
O presente Aviso de Privacidade não aborda a privacidade, os dados nem outras práticas de terceiros,
inclusive daqueles que operam Websites ou serviços vinculados aos Serviços, e pelos quais não nos
responsabilizamos. A inclusão de um link nos Serviços não implica endosso, nosso ou das nossas
afiliadas, do Website ou serviço vinculado.
Além disso, não nos responsabilizamos pela recolha, utilização e divulgação de dados nem pelas práticas
ou políticas de segurança de outras organizações, como Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ou
qualquer outro programador ou fornecedor de aplicações, fornecedor de plataformas de redes sociais,
fornecedor de sistemas operativos, fornecedor de serviços sem fios ou fabricante de dispositivos,
inclusive no que respeita aos dados pessoais divulgados por si a outras organizações através de ou em
decorrência das Aplicações ou das nossas Páginas de redes sociais.

PUBLICIDADE DE TERCEIROS

Recorremos a empresas de publicidade de terceiros para apresentar anúncios de mercadorias
e serviços que possam interessar-lhe quando acede e utiliza os Serviços e outros Websites ou
serviços online.

PUBLICIDADE DE TERCEIROS
Recorremos a empresas de publicidade de terceiros para apresentar anúncios de mercadorias e serviços
que possam interessar-lhe quando acede e utiliza os Serviços e outros Websites ou serviços online.
Pode receber anúncios baseados em dados relativos ao seu acesso e utilização dos Serviços e de outros
Websites ou serviços online em qualquer dos seus dispositivos, bem como em dados recebidos de
terceiros. Estas empresas colocam ou reconhecem um cookie exclusivo no seu navegador (inclusive
através da utilização de pixel tags). Também utilizam estas tecnologias, juntamente com os dados que
recolhem sobre a sua utilização online, para reconhecê-lo nos vários dispositivos que utiliza, tais como
smartphones e computadores portáteis.
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Caso deseje obter mais informações sobre esta prática e saber como optar pela sua interdição, em
navegadores de computadores e dispositivos móveis, no dispositivo específico que está a utilizar para
aceder a este Aviso de Privacidade, visite:
•
•
•
•

Na Austrália: http://www.youronlinechoices.com.au/
No Canadá: https://youradchoices.ca/
Na Europa: http://www.edaa.eu/
Nos EUA: http://optout.aboutads.info/#/ e http://optout.networkadvertising.org/#/

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde
tenhamos instalações ou onde contratemos fornecedores de serviços e, ao utilizar os
Serviços, compreende que esses dados pessoais serão transferidos para países que não o seu
país de residência. No caso de transferências do EEE para países que não são considerados
adequados pela Comissão Europeia, adotamos medidas adequadas para proteção dos seus
dados pessoais.

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Os seus dados pessoais podem ser armazenados e processados em qualquer país onde tenhamos
instalações ou onde contratemos fornecedores de serviços e, ao utilizar os Serviços, compreende que
estes dados pessoais serão transferidos para países que não o seu país de residência, inclusive os
Estados Unidos, que podem ter regras para proteção de dados diferentes das do seu país. Em
determinadas circunstâncias, os tribunais, as agências responsáveis pela fiscalização da lei, as agências
reguladoras ou as autoridades de segurança desses países podem ter direito a aceder aos seus dados
pessoais.
Caso esteja no EEE: Alguns dos países fora do EEE são reconhecidos pela Comissão Europeia como
propiciadores de um nível adequado de proteção de dados, segundo as normas do EEE (a lista completa
desses países está disponível aqui). No caso de transferências do EEE para países que não são
considerados adequados pela Comissão Europeia, adotamos medidas adequadas, como cláusulas
contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia, para proteção dos seus dados pessoais. Para
obter uma cópia dessas medidas, entre em contacto com o Escritório de privacidade global da Pentair.

CONTACTE-NOS

Caso tenha alguma dúvida sobre este Aviso de Privacidade ou sobre a nossa utilização dos seus
dados pessoais, entre em contacto connosco ao escrever para privacy@pentair.com ou ao
utilizar as informações abaixo:
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CONTACTE-NOS
Caso tenha alguma dúvida sobre este Aviso de Privacidade ou sobre a nossa utilização dos seus dados
pessoais, entre em contacto connosco ao escrever para privacy@pentair.com ou ao utilizar as
informações abaixo:
Caso esteja fora do EEE, o responsável pelo tratamento dos dados pessoais é:
Pentair Management Company
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416, EUA
Caso esteja no EEE, o responsável pelo tratamento dos dados pessoais é:
Pentair plc
Empresa irlandesa com sede em:
Regal House
70 London Road
Twickenham, Londres, TW13QS
Reino Unido
Quando exigido por lei, designamos um encarregado de proteção de dados. Os dados para contacto do
encarregado de proteção de dados das nossas entidades na Alemanha são:
TÜV NORD Group
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Alemanha
Telefone: +49 (0)201-8999-657
L.Witzke@tuvit.de
Pode apresentar uma reclamação junto de uma autoridade competente do seu país ou região, ou do
local onde ocorrer uma suposta infração da lei de proteção de dados. Entretanto, antes de fazer isso,
gostaríamos que entrasse em contacto connosco para dar-nos a oportunidade de trabalhar diretamente
consigo para resolver quaisquer questões relacionadas com a sua privacidade.

COMO ALTERAMOS E ATUALIZAMOS ESTE AVISO DE PRIVACIDADE

Podemos atualizar este Aviso de Privacidade. Quando o fizermos, publicaremos a versão atualizada
neste Website e iremos rever a data da versão, situada na parte superior desta página. Todas as
alterações entrarão em vigor quando publicarmos o novo Aviso de Privacidade nos Serviços. A sua
utilização dos Serviços após estas alterações implica a sua aceitação da nova versão do Aviso de
Privacidade.
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