Política de privacidade

Este site (este/nosso site) é de propriedade e administrado pela AkzoNobel Decorative Coatings B.V. e junto
com suas entidades afiliadas (AkzoNobel, nós, nosso) se compromete em proteger e respeitar sua
privacidade.
Esta Política de Privacidade (junto com nossas Condições de Uso [1] e quaisquer outros documentos
referentes a isso) é a base sobre a qual qualquer dado que coletemos de você ou que você nos provenha será
processado por nós. Por gentileza, leia o texto abaixo cuidadosamente para entender nossos conceitos e
práticas a respeito de seus dados pessoais e como nós os trataremos.
Ao usar o nosso site, você nos permite coletar e usar sua informação conforme descrito nesta Política.
A AkzoNobel tem o controle sobre o processamento de todos os dados pessoais coletamos pelo site.

INFORMAÇÕES QUE NÓS PODEMOS COLETAR DE VOCÊ
Nós podemos coletar e processar os seguintes dados sobre você:
Informação que você provê ou submeteu previamente ao site, incluso por meio de qualquer atração
interativa. Isto inclui (mas não se limita a) informação que você fornece quando faz o registro para
usar o nosso site, se subscreve em nossos serviços, registra para uma conferência, posta ou envia
material ou solicita serviços adicionais.
Nós também podemos solicitar informações quando você participar de um concurso ou promoção
realizada ou patrocinada por nós e quando você reportar um problema em o nosso site.
Se você entrar em contato conosco, nós podemos manter um registro dessa correspondência e qualquer
informação contida nela.
Nós também podemos solicitar que você responda a enquetes que nós usamos para fins de pesquisa,
mas você não é obrigado a respondê-las.
Detalhes da sua visita a nosso site, incluindo, mas não limitado a, dados de navegação, informação de
localização, registros de blogs e outros dados de comunicação, seja isto necessário para fins de
cobrança ou outros e os recursos que você acessar.

ENDEREÇO DE IP
Nós podemos coletar informação sobre o seu computador, incluso onde disponível seu endereço de IP,
sistema operacional e tipo de navegador, para administração do sistema e para registrar informação adicional
para nossos anunciantes. Isto é um levantamento estatístico sobre as atividades e os padrões de navegação de
nossos usuários e não identifica nenhum individuo.

COOKIES

Favor ver a seção Política de Cookies para informação sobre o nosso uso de cookies. [Inserir o link para a
Política de Cookies].

ONDE NÓS ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
As informações que coletamos de você podem ser transferidas, armazenadas e / ou processadas em um
destino fora do Brasil. Ao enviar seus dados pessoais, você concorda com esta transferência, armazenamento
ou processamento.

SEGURANÇA
Toda informação que você nos provê é armazenada em servidores seguros, onde nós lhe damos (ou você
escolhe) uma senha que permita o acesso a determinadas partes do nosso site, você é responsável por mantêla confidencial. Nós lhe pedimos que não compartilhe esta senha com ninguém.
A transferência, armazenamento ou processamento de informação pessoal coletada por este site é protegida
por medidas técnicas atuais comuns. Infelizmente, a transmissão de informação via internet não é
completamente segura. Ainda que nós façamos o nosso melhor para proteger sua informação pessoal, nós
não podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos ao nosso site, pois qualquer transmissão tem
seus riscos próprios. Uma vez recebida a sua informação, nós usaremos os procedimentos mais restritos e
recursos de segurança para tentar prevenir o acesso não autorizado.

USOS DE INFORMAÇÃO
Nós podemos usar os dados coletados de você das seguintes formas: * Para garantir que o conteúdo do nosso
site esteja apresentado da maneira mais eficiente para você e seu computador * Para entrar em contato com
você sobre temas operacionais e técnicos relacionados ao seu uso do site. * Para oferecer informação,
produtos ou serviços que você tenha nos solicitado ou que nós achemos que pode interessá-lo, se você tiver
permitido o nosso contato para estes fins. * Para cumprir com quaisquer obrigações que surgidas a partir de
contratos firmados entre você e nós. * Para permitir que você utilize recursos interativos de nosso serviço, se
você desejar. * Para notificá-lo sobre mudanças nos nossos serviços.
Como uma organização global, os dados que nós coletamos podem ser transferidos internacionalmente pela
organização AkzoNobel por todo o mundo.
Nós não revelamos informação identificável sobre indivíduos aos nossos anunciantes, mas nós fornecemos
informação adicional sobre os nossos usuários. Isto é um levantamento estatístico sobre as atividades e os
padrões de navegação de nossos usuários e não identifica nenhum individuo.

DIVULGAÇÃO DE SUA INFORMAÇÃO
Nós podemos divulgar seus dados pessoais a qualquer membro do nosso grupo, entre eles nossos
subsidiários, nossa empresa gestora ou suas subsidiárias.
Nós podemos divulgar sua informação pessoal direta ou indiretamente a terceiros:
Quando usarmos terceiros para desenvolver nosso site e/ou realizar manutenção e/ou realizar serviços
de marketing/publicidade e/ou hospedar ou prover qualquer outro serviço técnico.
Caso nós venhamos a vender ou comprar qualquer negócio ou ativo, nesta situação nós podemos
divulgar informação pessoal sua a potenciais compradores ou vendedores de tal negócio ou ativo.

Se nós ou a maioria substancial de nosso ativos for adquirido por terceiros, situação na qual dados
pessoais em nosso poder ou ligados à nossa Política de Privacidade serão parte dos ativos transferidos.
Se nós formos obrigados a divulgar ou compartilhar qualquer dado pessoal para cooperar com a lei, ou
para reforçar ou aplicar nossas Condições de Uso [INSERIR LINK PARA AS CONDIÇÕES DE USO
DO SITE] e outros acordos, ou para proteger os direitos, propriedade ou segurança de nossa empresa,
nossos clientes ou outros. Isto inclui troca de informação com outras empresas e organizações para
fins de proteção contra fraude e redução de risco de crédito.

SEUS DIREITOS
Você tem o direito de nos pedir que não processe sua informação pessoal para fins de marketing. Nós
normalmente vamos informá-lo (antes de coletar os dados) se nós tivermos intenção se usar a sua
informação para tais fins ou se nós tivermos intenção de divulgar sua informação para quaisquer terceiros
para tal finalidade, em cada caso além do escopo de seu uso do nosso site. Você pode então exercer seu
direito de evitar tal processamento marcando determinadas caixas de seleção nos formulários que nós
usamos para coletar seus dados.

SITES DE TERCEIROS
Nosso site pode, ocasionalmente, conter links para e de sites de redes parceiras, anunciantes e afiliados. Se
você acessar qualquer um desses sites, favor observar que estes sites têm suas próprias políticas de
privacidade e nós não aceitaremos nenhuma responsabilidade ou obrigação por estas políticas. Favor checar
estas políticas antes de submeter qualquer dado pessoal nestes sites.

ACESSO A INFORMAÇÃO
Baseado nesta Política de Privacidade, você tem o direito de saber se nós guardamos informação sobre você
e, se sim, ter acesso a essa informação e solicitar correções se as mesmas forem imprecisas. Você também
tem o direito de apagar a sua informação pessoal ou bloqueá-la se qualquer processamento feito com ela seja
uma violação da legislação de privacidade aplicável.

PERÍODO DE RETENÇÃO
No geral, nós não reteremos os dados obtidos pelo nosso site por um período mais longo que o necessário
para atingir os objetivos para os quais eles foram coletados, ou mais longo que o permitido por lei.

MUDANÇAS NA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Qualquer mudança que nós fizermos em nossa política de privacidade será publicada na nossa página.

CONTATO
Dúvidas, comentários e solicitações a respeito desta política de privacidade são bem-vindos e deverão ser
encaminhadas ao nosso SACC pelo telefone 0800 011 7711.
Akzo Nobel LTDA – Unidade Mauá (parte do grupo AkzoNobel) é uma companhia regristrada no Brasil sob
o número 60.561.719/0095-03 e sua sede registrada está situada em Mauá, Avenida Papa João XXIII,
2.100 - Sertãozinho, SP, Brasil.
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Receba nossa newsletter
Conheça as tendências de decoração e confira outras ideias na nossa newsletter mensal

Concordo que a AkzoNobel processe meus dados pessoais, inclusive por outras empresas do AkzoNobel
Group, bem como as entidades que agem em seu nome.
Por favor, marque a caixa de seleção de consentimento da política de privacidade

Dou meu consentimento para receber o boletim informativo personalizado da coral, em ser informado sobre
produtos (e serviços da AkzoNobel), incluindo de outras empresas do AkzoNobel Group...Me fale mais
sobre a mala direta eventos e promoções (incluindo ofertas e descontos) para os quais a AkzoNobel pode
analisar meus dados pessoais, incluindo as preferências que eu compartilho com a AkzoNobel, meu histórico
de compras online e offline e meu uso registrado dos aplicativos e sites da AkzoNobel. A AkzoNobel pode
entrar em contato comigo por meio de E-mail, Correio, SMS, Aplicativos, Mídias Sociais ou por meio de
outros canais de comunicação fornecidos por mim. O que isso significa?**
Por favor, marque a caixa de seleção para se inscrever em nossa newsletter

Increver-se
Para obter mais informações sobre como nós usamos seus dados pessoais, leia a Política de Privacidade..
Links
[1] https://www.coral.com.br/pt/legal

