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CONSENTIMENTO 

Por meio deste documento, concordo e dou a Primetals Technologies Austria GmbH, Turmstrasse 

44, 4031 Linz, Austria and Primetals Technologies Ltd. - A Joint Venture of Mitsubishi Heavy 

Industries and Partners, Building No. 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 

5YA, Reino Unido, meu consentimento explícito para enviar informações de marketing e para 

processar e transferir meus dados pessoais para este fim, conforme descrito abaixo. 

 

Objeto do Consentimento 

Gostaria de receber informações de marketing sobre produtos e serviços (por exemplo, 

newsletter, convites para diferentes eventos, anúncios sobre produtos e serviços, etc.) da 

Primetals Technologies e de suas empresas do Grupo (em conjunto com a "Primetals 

Technologies") via e-mail regularmente. 

As seguintes informações pessoais ("Dados") que forneci diretamente no site da Primetals 

Technologies ou, se aplicável, que estão armazenadas no banco de dados de clientes e contatos 

da Primetals Technologies, serão utilizadas para a finalidade de enviar essas informações de 

marketing: Dados pessoais de contato (nome, sobrenome, endereço de e-mail) e preferências 

tecnológicas. 

 

O que a Primetals Technologies faz com seus Dados 

A Primetals Technologies armazena seus Dados em ferramentas de software baseadas na 

internet de diferentes provedores de serviços que ajudam a avaliar os riscos de integridade de 

forma rápida e transparente e responder se você quiser exercer seus direitos (veja abaixo). 

O acesso aos seus Dados será limitado a determinados colaboradores da Organização de 

Marketing da Primetals Technologies. Você concorda que isto poderá incluir também o acesso de 

colaboradores de outras entidades do grupo Primetals Technologies em países fora da União 

Européia e do Espaço Econômico Europeu. Isto também significa que os seus Dados podem 

eventualmente ser transferidos para destinatários do grupo Primetals Technologies em países fora 

da União Européia e do Espaço Econômico Europeu. Uma lista com todos os possíveis 

destinatários de seus Dados pode ser encontrada aqui: www.primetals.com/contact/locations/ 

Além disso, você concorda que os provedores de software de e-mail marketing da Primetals 

Technologies (por exemplo, ferramenta de newsletter, banco de dados de clientes e contatos) 

também podem ter acesso aos seus Dados para fins de suporte. Isto significa que, em 

determinadas circunstâncias, seus Dados podem ser transferidos para servidores em países fora 

da União Européia e do Espaço Econômico Europeu (por exemplo, EUA, Canadá). Neste caso, os 

provedores estão atuando como processadores de dados da Primetals Technologies. 

Informamos que alguns países fora da União Européia e do Espaço Econômico Europeu podem 

não fornecer um nível adequado de proteção de dados ou salvaguardas (por exemplo, os direitos 

do envolvido podem não estar previstos; pode não haver uma autoridade de supervisão de 

proteção de dados, etc.). 

https://www.primetals.com/pt/fale-conosco/localidades
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Além disso, você concorda que os dados podem ser utilizados pela equipe de vendas da 

Primetals Technologies para as finalidades acima mencionadas (ver Objeto de Consentimento) de 

forma a proporcionar o melhor suporte a você e à sua empresa. 

Seus dados serão excluídos do software de marketing da Primetals Technologies se não forem 

mais necessários para fins de marketing ou caso você retire seu consentimento. 

 

Seus Direitos 

Com relação ao processamento de seus dados, você tem o direito de acessá-los e a 

determinadas informações relacionadas a eles, direito a retificar dados pessoais incorretos, direito 

a excluir dados pessoais, direito a restringir o processamento de dados e direito à portabilidade 

dos dados. Caso os requisitos legais tenham sido cumpridos, você também tem o direito de se 

opor, por motivos relacionados com a sua situação específica, a qualquer momento ao 

processamento dos seus dados, que se baseia no artigo 6, parágrafo 1, item "e" do GDPR 

(Processamento de Dados de Interesse Público) ou no artigo 6, parágrafo 1, item "f" do GDPR 

(Processamento de Dados com Base em Interesses Legais). 

Se você quiser exercer um ou mais de seus direitos, escreva para: contact@primetals.com 

 

Revogação de Consentimento 

Você tem o direito de revogar seu consentimento em relação à Primetals Technologies a qualquer 

momento com efeito imediato e sem dar nenhuma justificativa. Clique no link "cancelar inscrição" 

que aparece nos e-mails recebidos, ou envie um e-mail para: contact@primetals.com. A 

revogação de seu consentimento tem efeito para o futuro e não afeta a legalidade do 

processamento de seus dados com base em seu consentimento antes da revogação. 

Você não receberá mais informações de marketing da Primetals Technologies após a revogação 

de seu consentimento. 
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