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Pela presente damos-lhe conhecimento sobre o tratamento de seus dados pessoais e os direitos que lhe são 
conferidos pela lei de proteção de dados. 

 
Quem é responsável pelo tratamento dos meus dados e quem é o responsável pela proteção de 
dados? 

Responsável pelo tratamento de dados: 
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller) 

 
Telefone: 04231 777-0 
Endereço de email: e-mail@vemag.de 

 

O(s) nosso(s)    responsável(eis) pela proteção de dados     podem ser contatados     através     do  
endereço     acima     referido     ou     em: datenschutz@vemag.de. 
Os detalhes de contato também estão disponíveis na internet em www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

Que categorias de dados usamos na qualidade de parceiros de negócios e de onde provêm? 

As categorias de dados pessoais tratados incluem, em particular, seus 
• dados básicos     (como     nome,     sobrenome,     nomes adicionais,     nacionalidade, 

número de parceiro de negócios), 
• dados de contato (como endereço, número de telefone (celular), endereço de email) e 
• outros dados da relação contratual (p. ex., histórico de pedidos, emails, contratos, etc.). 

 
Regra geral, seus dados pessoais são coletados diretamente de você, no âmbito da iniciação ou do 
cumprimento de um contrato. Em algumas conjunturas, seus dados pessoais também serão coletados por 
outras entidades nos termos das disposições legais. 

 
Para que fins e sobre que base jurídica serão tratados meus dados? 

Geralmente, tratamos seus dados para que possamos identificá-lo como um parceiro de negócios, 
comunicar com você e fornecer-lhe o aconselhamento apropriado. Seus dados tratados destinam-se ao 
cumprimento de um contrato ou à execução de medidas pré-contratuais (art. 6.º, n.º 1, alínea b) LGPD) 
com a empresa para a qual você trabalha. Do mesmo modo, o cumprimento de uma obrigação legal pode 
exigir o tratamento de seus dados (art. 6.º, n.º 1, alínea c) LGPD). 

 
Em casos específicos (p. ex., após a subscrição ao nosso boletim informativo) tratamos seus dados com 
base no seu consentimento (art. 6.º, n.º 1, alínea a) LGPD) ou p. ex., para uma cooperação mais eficiente 
(interesse legítimo (art. 6.º, n.º 1, alínea f) LGPD)). 

 
Também tratamos seus dados para proteger nossos interesses legítimos ou de terceiros. Isto inclui o 
tratamento de seus dados para a segurança de nossos sistemas de TI e aplicações. 

 
Além disso, segundo os regulamentos europeus de antiterrorismo 2580/2001 e 881/2002, somos obrigados 
a verificar suas informações em relação às chamadas "listas de terroristas da UE" para garantir que não são 
fornecidos fundos ou outros recursos econômicos para fins terroristas. 

 
Publicidade por correio postal, comunicação eletrônica (email), telefone 
Utilizamos seus dados de contato comercial (nome, sobrenome, função, endereço da empresa, número de 
telefone, endereço de email) que recebemos juntamente com a celebração de um contrato, 
p. ex., no caso de pedidos, para enviar-lhe publicidade na forma de correio, email ou telefone sobre nossos 
próprios produtos e/ou eventos interessantes. 
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O tratamento de seus dados de contato é realizado de acordo com os seguintes bases jurídicas: 

• por correio: art. 6.º, n.º 1, alínea f) da LGPD interesse próprio legítimo 

• por email: art. 6.º, n.º 1, alínea f) da LGPD interesse próprio legítimo em conjunto com o art. 7.º, n.º 3 
da LCD (Lei Alemã contra Concorrência Desleal). 

• por telefone: art. 6.º, n.º 1, alínea f) da LGPD interesse próprio legítimo em conjunto com o art. 7.º, n.º 
2 da LCD (Lei Alemã contra Concorrência Desleal). 

A qualquer momento, você poderá se opor ao uso de seu endereço de email para fins publicitários. Para 
este propósito, dispõe das seguintes opções: 

• por email em e-mail@vemag.de 

• por escrito para Vemag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 Verden (Aller) 

Seus dados pessoais podem ser transmitidos a prestadores de serviços externos (p. ex., serviço de 
tratamento de correio em larga escala) para os fins publicitários acima mencionados. Nesses casos, são 
cumpridos os requisitos do art. 28.º da LGPD para subcontratantes. 

 
Se quisermos tratar seus dados pessoais para um fim que não indicado acima, nós o informaremos 
antecipadamente. 

 
Quem obtém meus dados? 

Dentro da empresa, somente obtêm acesso a seus dados pessoas e departamentos que necessitem deles 
para o cumprimento de nossas obrigações contratuais e legais. 

 
Utilizamos parcialmente prestadores de serviços externos para cumprir nossas obrigações contratuais e 
legais. Selecionamos criteriosamente e mandatamos por escrito esses prestadores de serviços. Eles estão 
vinculados às nossas instruções e são controlados regularmente por nós. Quando aplicável, celebramos 
contratos de processamento de pedidos com os mesmos, nos termos do art. 28.º da LGPD. Os prestadores 
de serviços não utilizarão seus dados para seus próprios fins, nem os transmitirão a terceiros. 

 
Outros destinatários: 
Além disso, podemos transferir seus dados pessoais para outros destinatários, tais como empresas 
colaborantes (p. ex., representantes/agências nacionais, fornecedores) para fins de contato ou para 
autoridades para o cumprimento de obrigações legais de notificação (p. ex., instâncias judiciais). 

 
Comunicação empresarial, administração, gerenciamento de contatos: Microsoft (Microsoft 365, 
Microsoft Teams): Utilizamos o Microsoft 365 e o Microsoft Teams para veicular nossas comunicações 
empresariais habituais, bem como para teleconferências, reuniões on-line, videoconferências e/ou 
webinars. Se gravarmos reuniões on-line, ser-lhe-á dada essa informação antes do início da reunião e – 
sempre que necessário – pediremos seu consentimento verbal. Se não pretender ser gravado, poderá 
abandonar a reunião on-line. 
Se necessário, para fins de registro dos resultados de uma reunião on-line, registraremos o conteúdo do 
bate-papo. 

 
O Microsoft 365 e o Microsoft Teams são um serviço da Microsoft Ireland Operations, Ltd. Por isso, 
celebramos um contrato de processamento de pedidos com o fornecedor. 

 
Ao utilizar o "Microsoft Teams", são tratados diferentes tipos de dados. O volume dos dados também 
depende das informações que você forneceu antes ou durante a participação em uma 
"reunião on-line". 
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Os seguintes dados pessoais estão sujeitos a tratamento: 
• Informações sobre o usuário: Nome de exibição, endereço de email, imagem do perfil (opcional), 

idioma preferido 
• Metadados da reunião: p. ex., data, hora, ID da reunião, número de telefone, local 

• Dados de texto, áudio e vídeo: Se necessário, tem a possibilidade de usar a função de 
bate-papo em uma reunião on-line. Neste caso, as entradas de texto que você faz são 
tratadas a fim de exibi-las na reunião on-line. 

Para permitir a exibição do vídeo e a reprodução de áudio, os dados do microfone de seu dispositivo 
terminal e de uma câmara de vídeo do dispositivo terminal são tratados durante a reunião. Você pode 
desligar ou silenciar sua própria câmara ou o microfone a qualquer momento através dos aplicativos 
"Microsoft Teams". 

 
Se não existir uma relação contratual com você, a base legal para o tratamento de seus dados pessoais é o 
art. 6.º, n.º 1, alínea f) LGPD. Nesse caso, nosso interesse se centra na realização efetiva de reuniões on-
line. 

 
Ao utilizar o Microsoft 365, os dados pessoais por vezes são transferidos para países terceiros fora da 
UE/EEE (geralmente, para os EUA). 

 
Nesses países terceiros, não existe um nível adequado de proteção de dados e não há garantias adequadas 
de proteção de seus dados (falta de aplicabilidade dos direitos dos titulares dos dados e possível acesso 
desproporcional aos seus dados pelas autoridades públicas). 
Com base nos acordos de licenciamento da Microsoft, são celebradas as cláusulas contratuais padrão da 
UE. Todos os dados são encriptados durante a transferência e o armazenamento. 

 
Se não pretender que seus dados sejam transferidos para esses países terceiros, não poderá utilizar o 
serviço. 

 
Se não existir uma relação contratual com você, a base legal para o tratamento de seus dados pessoais é o 
art. 6.º, n.º 1, alínea f) LGPD. 

 
Publicidade por email: Sendinblue 
O envio de nossa publicidade por email é realizado por meio do prestador de serviços de envio 
"Sendinblue", uma plataforma de envio de boletins informativos do provedor alemão Sendinblue GmbH. 
Os termos de uso do prestador de serviços de envio podem ser consultadas aqui: 
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/. 
Para o envio usamos exclusivamente seu endereço de email comercial, bem como, se necessário, dados 
para o setor e não os transmitiremos para terceiros. A qualquer momento, você poderá revogar o uso de 
seu endereço de email para envio de publicidade por email, por exemplo, através da hiperligação "anular 
subscrição" na publicidade por email. 

 
O prestador de serviços de envio é utilizado com base em nossos legítimos interesses de acordo com o art. 
6.º, n.º 1, alínea f da LGPD e em um contrato para o processamento de pedidos de acordo com o art. n.º 
28, alínea 3 S. 1 da LGPD. 

 
O prestador de serviços de envio pode utilizar os dados dos destinatários de forma pseudônima, ou seja, 
sem atribuí-los a um usuário, para otimizar ou melhorar seus próprios serviços, p. ex., para otimizar 
tecnicamente o envio e a apresentação do boletim informativo ou para fins estatísticos. O prestador de 
serviços de envio não utilizará, porém, seus dados para contatá-lo diretamente ou para enviar os dados 
para terceiros. 
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Avaliação do desempenho de abertura e clique 
Em alguns casos, faremos uma avaliação do comportamento de abertura e clique da publicidade enviada 
por email. A base jurídica aqui assenta na ponderação de interesses de acordo com o art. 6.º, n.º 1, alínea 
f) da LGPD. Nosso interesse é fornecer informações melhores e mais relevantes para os destinatários dos 
boletins informativos. 

Que direitos de proteção de dados posso reivindicar na qualidade de titular dos dados? 

Você pode solicitar informações sobre os dados armazenados a seu respeito através do endereço acima 
indicado. Além disso, você pode, perante determinadas condições, solicitar a retificação ou a eliminação 
de seus dados. Você pode ainda exercer o direito de restrição do tratamento de seus dados, assim como 
o direito de receber os dados que forneceu em um formato estruturado, comumente usado e legível por 
máquina. Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação junto de uma autoridade supervisora de 
proteção de dados. 

 

 

Você pode exercer seus direitos por escrito, através do endereço indicado acima ou simplesmente 
enviando um email para e-mail@vemag.de . 

 

Por quanto tempo meus dados serão armazenados? 

Excluiremos seus dados pessoais assim que eles deixarem de ser necessários para os fins acima indicados. 
Após a cessação da relação contratual, seus dados pessoais serão armazenados pelo tempo em que formos 
legalmente obrigados a fazê-lo. Isto resulta normalmente dos deveres legais de prova e conservação, que 
são regulamentadas, entre outros, no Código Comercial (HGB) e no Código Fiscal (AO). Os períodos de 
armazenamento são, portanto, de até dez anos. 
Para além disso, os dados pessoais podem ser conservados pelo período durante o qual as reclamações 
podem ser apresentadas contra nós (prazo legal de prescrição de acordo com §§ 195 e seguintes do Código 
Civil Alemão (BGB) de três ou até trinta anos). 

 
Meus dados serão transferidos para um país terceiro? 

Se transferirmos dados pessoais para prestadores de serviços fora do Espaço Econômico Europeu (EEE), a 
transferência só ocorrerá se o país terceiro tiver sido confirmado pela Comissão da UE como tendo um nível 
adequado de proteção de dados ou se existirem outras garantias apropriadas de proteção de dados (p. ex., 
regras internas vinculativas de proteção de dados da empresa ou cláusulas contratuais padrão da UE). 
Além disso, a transferência de dados para um país terceiro também pode ocorrer em função de uma 
circunstância excecional de acordo com o art. 49.º da LGPD, se, p. ex., houver um consentimento da sua 
parte, a transferência de dados for necessária para a execução de um contrato existente ou para o 
cumprimento de um de seus interesses. 
Assim, seus dados de contato serão, pelo menos parcialmente, tratados também fora da UE ou do EEE, o 
que é necessário para a correspondência comercial com nossos clientes ou fornecedores. Isto inclui seu 
nome, cargo, endereço de email e número de telefone. Nesses casos, a transferência de dados ocorre com 
base em uma circunstância excecional nos termos do art. 49.º, n.º 1 da LGPD. 
 

 

Direito de oposição 

Se seus dados forem tratados para proteger interesses legítimos, você pode se opor a esse tratamento 
por motivos relacionados com a sua situação particular. Deixaremos, nesse caso, de efetuar o tratamento 
de seus dados pessoais, a menos que tenhamos motivos legítimos e convincentes para o tratamento, 
que se sobreponham a seus interesses, direitos e liberdades, ou o tratamento seja para a reivindicação, 
o exercício ou a defesa de direitos legais. 
Você tem o direito de se opor ao tratamento de seus dados pessoais para fins de marketing direto, sem 
ter que apresentar quaisquer motivos. Se você se opuser ao tratamento para fins de marketing direto, 
deixaremos de tratar seus dados pessoais para esses fins. 
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Você é obrigado a fornecer seus dados? 

No contexto de nossas relações comerciais, você deve fornecer os dados pessoais necessários para a 
iniciação, efetivação e cessação de uma relação comercial e para o cumprimento das obrigações contratuais 
associadas ou que somos legalmente obrigados a coletar. Sem esses dados, não teremos condições para 
celebrar, efetivar ou cessar um contrato com você. 

Em que medida são tomadas decisões relativas a casos concretos automatizadas ou medidas de perfil? 

Nós não usamos qualquer tratamento automatizado para chegar a uma decisão definitiva – incluindo a 
definição de perfis. 

 
Estas informações também estão disponíveis na internet, em sua versão atual, em 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

Revisamos esta Política de Privacidade em caso de alterações relativas ao tratamento de dados ou em 
outras ocasiões que o exijam. A versão atualizada pode ser sempre consultada neste website. 

 
Versão: 27.04.2021 
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