Política de privacidade
O responsável no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e de outras
leis de proteção de dados nacionais dos Estados-Membros, bem como de outras disposições
legais relativas à proteção de dados, é o prestador:
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10
D-49424 Lutten
Escopo
Com a presente Política de privacidade, o usuário obtém informações acerca do tipo, da extensão
e do objetivo do levantamento e da utilização de seus dados pelo prestador responsável.
Coleta de informações gerais
Ao acessar esse serviço, são coletadas informações por nós ou pelo provedor de hospedagem de
maneira automática. Essas informações, também chamadas de arquivos de log do servidor, são
de natureza geral e não permitem inferências sobre você.
São coletados, entre outros: nome do site, arquivo, data, volume de dados, navegador de internet
e sua versão, sistema operacional, nome do domínio de seu provedor de internet, a chamada URL
de referência (a página pela qual você acessou o nosso serviço) e o endereço de IP.
Sem esses dados, em parte não seria tecnicamente possível fornecer ou exibir os conteúdos do
site. Nesse sentido, a coleta de dados é imprescindível. Ademais, utilizamos as informações
anônimas para fins estatísticos. Elas nos ajudam a otimizar o serviço e a tecnologia. Também nos
reservamos o direito de controlar posteriormente os arquivos de log em caso de suspeita de
utilização irregular de nosso serviço.
Manuseio de informações pessoais
Definição: informações pessoais se referem a todas as informações por meio das quais uma
pessoa é claramente identificável. São, portanto, dados que podem ser rastreados de volta até
uma pessoa.
São consideradas informações pessoais o nome e o sobrenome, o número de telefone e o
endereço de e-mail. Também são consideradas informações pessoais hobbies, filiações e gostos,
bem como páginas de internet acessadas.
Esses dados somente são levantados, utilizados e, quando for o caso, transmitidos pelo prestador
desde que expressamente permitido pelo legislador, ou se o usuário autorizar o levantamento, o
processamento, a utilização e a divulgação dos dados.
Formulário de contato
Quando você entra em contato conosco por meio do formulário online ou pelo e-mail,
armazenamos as informações prestadas para responder à sua solicitação e poder lhe fazer
perguntas adicionais.
Segurança de seus dados
As informações pessoais disponibilizadas a nós são protegidas por todas as medidas de
segurança técnicas e organizacionais, de forma que não podem ser acessadas por terceiros não
autorizados. No caso do envio de dados ou de informações sensíveis, recomenda-se a utilização
de correspondência, já que não é possível garantir a proteção total dos dados por e-mail.
Integração de serviços e do conteúdo de terceiros
Ocasionalmente, o nosso serviço inclui conteúdos, serviços e ações de outros prestadores. Por
exemplo, há mapas disponibilizados pelo Google Maps, vídeos do YouTube, gráficos e imagens
de outros sites. Para que esses dados possam ser acessados e exibidos no navegador do
usuário, é imprescindível o envio do endereço de IP. Os prestadores (doravante denominados
“prestadores terceirizados”) também identificam o endereço de IP do respectivo usuário.

Plug-ins sociais
Em nossos sites são utilizados plug-ins sociais dos prestadores mencionados abaixo. É possível
reconhecer os plug-ins, porque são identificados com o respectivo logotipo.
Eventualmente, por meio desses plug-ins, são enviados pelo prestador de serviços e, se aplicável,
por ele utilizados, dados que também podem incluir informações pessoais. Evitamos a coleta e a
transmissão inconsciente e indesejada de dados para o prestador de serviços por meio de uma
solução de 2 cliques. Para ativar o plug-in social desejado, antes é preciso clicar no respectivo
botão. Somente depois de ativar o plug-in é acionada também a coleta e a transmissão de
informações para o prestador de serviços. Não coletamos informações pessoais por meio de plugins sociais ou do uso deles.
Não temos influência sobre os dados coletados pelo plug-in ativado e a forma pela qual são
utilizados pelo prestador. Atualmente, é necessário considerar que é estabelecida uma conexão
direta com os serviços do prestador, bem como são coletados e utilizados, no mínimo, o endereço
de IP e as informações relacionadas ao dispositivo. Da mesma maneira, é possível que o
prestador de serviços tente armazenar cookies no computador utilizado. Consulte o aviso de
privacidade do respectivo prestador de serviços para saber quais dados concretos são coletados
dessa forma e como eles são usados. Obs.: caso você esteja conectado simultaneamente ao
Facebook, ele pode identificá-lo como visitante de um determinado site.
Apesar de nos esforçarmos para usar somente prestadores terceirizados que requeiram o
endereço de IP apenas para mostrar conteúdos, não temos nenhuma influência sobre o possível
armazenamento do endereço de IP. No caso, esse procedimento tem finalidade estatística, entre
outras. Se tivermos conhecimento de que o endereço de IP é armazenado, advertiremos os
nossos usuários sobre isso.
Cookies
Este site utiliza os chamados cookies. Eles são arquivos de texto salvos pelo servidor em seu
computador e contêm informações sobre o navegador, o endereço de IP, o sistema operacional e
a conexão da internet. Esses dados não são transmitidos por nós a terceiros nem vinculados a
informações pessoais sem a sua autorização.
Os cookies desempenham, sobretudo, duas funções. Eles nos ajudam a facilitar a sua navegação
por nossos serviços e permitem a correta exibição do site. Os cookies não são utilizados para
implantar vírus ou abrir programas.
Os usuários têm a possibilidade de acessar o nosso serviço sem a utilização de cookies. Para
isso, é necessário alterar as respectivas configurações no navegador. Para saber como desativar
os cookies use a função de ajuda do seu navegador. Entretanto, cumpre-nos ressaltar que isso
pode afetar algumas funções do site e reduzir sua usabilidade. Os sites
http://www.aboutads.info/choices/ (EUA) e http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
(Europa) permitem que você gerencie os cookies de anúncios online.
Criptografia SSL
A fim de garantir a segurança de seus dados durante a transmissão, utilizamos os mais recentes
processos de criptografia (p. ex., SSL) com HTTPS.
Formulário de contato
Se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato por e-mail ou pelo formulário. No contato
inicial, você nos fornecerá o seu consentimento voluntário. Para tanto, é necessário o
fornecimento de um endereço de e-mail válido. Ele serve para classificar a solicitação e para
respondê-la posteriormente. O fornecimento de outros dados é opcional. As informações
prestadas por você são armazenadas com a finalidade de processar a solicitação e para possíveis
perguntas complementares. Depois de respondermos à sua solicitação, as informações pessoais
são excluídas automaticamente.
Economia de dados
Armazenamos informações pessoais seguindo o regulamento para a minimização do uso de
dados e para a prevenção contra o uso de dados apenas pelo prazo exigido ou conforme
determinado pelo legislador (período legal para o armazenamento de dados). Se o objetivo das
informações levantadas tiver sido cumprido, ou se o período de armazenamento de dados
terminar, bloqueamos ou excluímos os dados.

Seus direitos de acesso, correção, bloqueio, apagamento e oposição
Mediante solicitação, você tem o direito de acessar gratuitamente as suas informações pessoais
armazenadas por nós e/ou exigir a correção, o bloqueio ou o apagamento dessas informações.
Exceções: armazenamento de dados previsto para processamento de negócios ou quando os
dados estão sujeitos à obrigatoriedade de retenção legal.
Nesses casos, entre em contato com o nosso encarregado da proteção de dados:
datenschutz@weda.de
Para poder realizar um bloqueio de dados a qualquer momento, é necessário manter os dados em
um arquivo bloqueado para fins de controle. Se não houver obrigação legal de arquivamento, você
também pode exigir o apagamento dos dados. De outro modo, bloqueamos os dados pelo tempo
que você desejar.
Alteração à nossa Política de privacidade
Atualizaremos estas normas periodicamente para proteção de suas informações pessoais. Você
deve examinar estas normas de vez em quando para acompanhar como protegemos os seus
dados e como os conteúdos de nosso site são aprimorados de forma contínua. Caso façamos
alterações consideráveis em relação à coleta, à utilização e/ou à divulgação das informações
pessoais disponibilizadas a nós por você, será colocada uma observação clara e visível no site
para informá-lo. Ao utilizar este site, você concorda com as condições destas normas para
proteção de informações pessoais.
Caso tenha dúvidas sobre esta Política de privacidade, entre em contato conosco.

