Política de privacidade
As empresas do Grupo Ammann (doravante designadas Ammann) respeitam a sua
privacidade e intimidade. A Ammann leva muito a sério a proteção dos seus dados
pessoais, como nome, data de nascimento, endereço, e-mail, número de telefone,
endereço IP, etc.
Esta Política de privacidade regulamenta o processamento dos seus dados pessoais. Ao
lidar com esses dados, a Ammann atua em estrita conformidade com as leis estatutárias
de proteção de dados pertinentes e os seguintes princípios.
Os sites das empresas do Grupo Ammann podem conter links para sites de outros
fornecedores, aos quais esta Política de privacidade não se estende.

1. Definição de dados pessoais e processamento
“Dados pessoais” são todos os dados e informações que se
referem a uma pessoa determida ou determinável. Determinável é toda pessoa natural
que, direta ou indiretamente, possa ser identificada, principalmente por meio da
associação com um identificador, como um nome, um número de identificação, dados
relativos à localização, um identificador on-line (como endereço de e-mail ou um
endereço IP) ou com uma ou mais características que expressem a identidade física,
fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa natural.
O “processamento” de dados pessoais é todo
processo realizado com ou sem o auxílio de métodos automatizados, tal como a coleta,
o registro, a organização, a classificação, o armazenamento, a adaptação ou alteração,
a seleção, a solicitação, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou outra
forma de disponibilização, a comparação ou a vinculação, a restrição, a exclusão ou a
destruição.

2. Contenção e economia de dados
No processamento de dados pessoais, a Ammann observa os princípios da contenção e
economia de dados. Isso significa que a Ammann processa o mínimo possível de dados
pessoais.

3. Coleta e processamento de dados pessoais e
consentimento
A Ammann armazena e processa os seus dados pessoais desde eles sejam necessários
para o estabelecimento, a execução ou a cessação de uma relação contratual ou
semelhante à contratual.
Além dissos, a Ammann só processará dados pessoais após obter o seu consentimento.
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Os seus dados pessoais só serão utilizados na medida e para os propósitos
especificados no termo de consentimento. Isso significa, por exemplo, que a Ammann só
lhe enviará informações sobre os nossos produtos e serviços se receber o seu
consentimento prévio para isso.
O seu consentimento pode ser revogado a qualquer momento, com efeitos futuros.
Assim que receber a revogação, a Ammann apagará todos os seus dados. Envie a
revogação do consentimento para o seguinte endereço:
Ammann Schweiz AG
Diretor de proteção de dados
Eisenbahnstrasse 25
4901 Langenthal
dpo@ammann.com

Dados pessoais utilizados no âmbito de uma comunicação genérica com a Ammann
(como, p. ex., consultas sobre produtos feitas por meio de nossos formulários de contato
fora de uma relação contratual ou semelhante à contratual) serão processados apenas
para esse fim. O direito de revogação de consentimento mencionado acima também se
aplica aqui.
Principalmente
a revista do cliente da Amman
Em nosso site, é possível realizar a assinatura de nossa revista do cliente.
Se você não consintir com um uso mais amplo, os dados inseridos para fazer a
assinatura só serão utilizados para o envio da revista. A assinatura da revista pode ser
cancelada a qualquer momento por meio do formulário específico na revista do cliente.
Após o cancelamento da assinatura os seus dados serão excluídos.
Newsletter da Ammann
Em nosso site, é possível realizar a assinatura de nossa newsletter. Se você não
consintir com um uso mais amplo, os dados inseridos para fazer a assinatura só serão
utilizados para o envio da newsletter. Todas as newsletters contêm um link para
cancelamento imediato da assinatura. Após o cancelamento da assinatura os seus
dados serão excluídos.
Dados de acesso
Nos nossos sites Dealer Portal e Dealer Shop, você pode se cadastrar como revendedor
para comunicações futuras com a Ammann e para realizar pedidos de produtos da
Ammann. Se você não consentir com um uso mais amplo, os dados inseridos para fazer
a o cadastro da conta de cliente só serão utilizados para comunicação direta. Sua conta
de usuário pode ser apagada a qualquer momento.
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No entanto, se a assinatura não for cancelada, os seus dados continuarão sendo
utilizados para o envio da revista do cliente e/ou das newsletters da Ammann.

4. Links e hiperlinks
O uso de hiperlinks nos sites da Ammann pode eventualmente fazer com que você
abandone a rede e os sistemas das empresas da Ammann. A Ammann não se
responsalibiza pelo conteúdo, pela exatidão nem pela funcionalidade dos sites de
terceitos. A disponibilização dos links é feita de boa fé e a Ammann não se
responsabiliza por modificações realizadas nas páginas de terceiros aos quais nos
referimos por meio de links. A incorporação de um link em nossos sites não corresponde
a uma recomendação por parte da Ammann. Nós recomendamos veementemente que
você verifique cuidadosamente as informações legais e relativas à privacidade que se
apliquem às outras páginas que visitar.

5. Cookies
Informações sobre os cookies utilizados e suas funções podem ser encontradas em
Avisos de cookies.

6. Google Analytics
Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise da Web da Google Inc.
(“Google”). O Google Analytics utiliza os chamados “cookies”, arquivos de texto que são
salvos em seu computador e permitem analisar o uso que você faz de um site. As
informações sobre o seu uso desta página criadas por meio dos cookies (inclusive o seu
endereço de IP) são transmitidas a um servidor da Google nos EUA e ali armazenadas.
A Google utilizará essas informações para avaliar o seu uso do site, para criar relatórios
sobre as atividades no site para os operadores do website e para fornecer outros
serviços relacionados ao uso do site e da internet. Além disso, essas informações
poderão ser transmitidas a terceiros, sempre que exigido por lei ou desde que esses
terceiros processem os dados em nome da Google. Em nenhuma circumstância a
Google associará o seu endereço de IP com outros dados salvos por ela. Você pode
impedir a instalação de cookies configurando adequadamente o software do seu
navegador; entretanto, nós lhe informamos que, nesse caso, você talevz não seja capaz
de utilizar plenamente todos os recursos deste site. Ao utilizar este site você consente
que a Google processe os dados coletados sobre a sua pessoa da maneira descrita
acima e para os fins estipulados anteriormente. Nós gostaríamos de salientar que nosso
site utiliza o Google Analytics com a extensão “_anonymizeIp()”, para que os endereços
IP sejam coletados apenas de forma abreviada e excluir a possibilidadade de referência
direta a uma pessoa. Você pode revogar a coleta, o processamento e o uso dos dados a
qualquer momento por meio da extensão do seu navegador, com efeitos futuros; para
isso, clique no link a seguir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-BR

7. Aplicativos para celular
Nos aplicativos móveis de vendas e assistência da Ammann podem ser utilizadas
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técnicas de análise cuja área de aplicação corresponda à dos cookies. Informações
sobre a coleta e o processamento de dados pessoais por meio dos aplicativos móveis de
vendas e assistência da Ammann podem ser encontradas nos termos de uso dos
respectivos aplicativos. Os aplicativos da Ammann coletam e processam os seus dados
pessoais apenas com o seu consentimento, solicitado explicitamente antes da utilização
do aplicativo.

8. Plugins sociais
O Grupo Ammann usa os chamados plugins sociais (doravante designados botões) de
redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube.
Quando você visita nosso site, esses botões estão, por padrão, desativados, ou seja,
sem a sua intervenção, eles não enviam nenhum dado às respectivas redes sociais.
Antes de poder usar os botões, você precisa ativá-los por meio de um clique. O botão
permanece ativo até que você o desative ou apague os seus cookies. Para obter mais
informações sobre, consulte os nossos Avisos de cookies.
Após a ativação é feita uma conexão direta com o servidor da respectiva rede social O
conteúdo dos botões é então transferido diretamente das redes sociais para o seu
navegador e, a partir deste último, integrado no site.
Logo após a ativação de um botão, a respectiva rede social já é capaz de coletar dados,
mesmo que você não interaja com o botão. Se você estiver logado em uma rede social,
esta pode atribuir a sua visita a este website à sua conta de usuário. Uma rede social
não pode atribuir sua visita a outros sites da Ammann se você não ativar ali também o
respectivo botão.
Caso você faça parte de uma rede social e não deseje que os dados coletados durante
sua visita ao nosso site sejam vinculados aos seus dados salvos na rede, você deve
encerrar a sessão na respectiva rede social antes de ativar o botão.
Nós não temos controle sobre a quantidade de dados que são coletados pelas redes
sociais por meio dos seus botões. Somente a respectiva rede social é responsável pelo
processamento dos dados iniciado ao clicar no link. O propósito e a extensão da coleta
de dados, o processamento e uso posterior desses dados pelas respectivas redes
sociais bem como os seus direitos a esse respeito e
as possíveis configurações para proteger sua privacidade podem ser consultados nas
políticas de privacidade das respectivas redes sociais.

9. Acesso de terceiros aos seus dados pessoais
A coleta, o processamento e o uso de dados pessoais é realizado diretamente pela
Ammann e - a menos que explicitamente proibido pela Ammann - também por
prestadores de serviço contratados pela Ammann. Nesse último caso, a Ammann se
assegurará de que o prestador de serviço cumpra as obrigações resultantes desta
política de privacidade. A contratação de prestadores de serviço pode ocorrer, p. ex., no
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âmbito da expedição de mercadorias ou materiais publicitários ou no caso de concursos.
Essas são as únicas circumstâncias em que terceiros têm acesso aos seus dados
pessoais. A Ammann não venderá nem utilizará esses dados de qualquer outra forma.
A Ammann processará ou transmitirá esses dados, principalmente às autoridades
públicas, apenas em caso de exigências regulatórias ou legais ou
de obrigação de notificação legal.

10. Proteção de dados
A Ammann implementa medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger
os seus dados pessoais por nós gerenciados contra perda, alteração, destruição ou
roubo, bem como contra o acesso por pessoas não autorizadas. Nossas medidas de
segurança são continuamente aprimoradas de acordo com o desenvolvimento
tecnológico.
Todos os sites da Ammann possuem o certificado SSL.

11. Crianças
A Ammann não tem interesse na coleta específica de dados pessoais de crianças
menores de 16 anos. Se a Ammann for informada de que tais dados foram transmitidos
sem autorização dos pais ou responsáveis, ela os excluirá imediatamente. Nesse ponto
a Ammann depende da sua colaboração em fornecer as instruções oportunas como pai
ou responsável.

12. Acesso e retificação
Quando solicitada, a Ammann lhe informará o mais rapidamente possível, por escrito, de
acordo com as leis aplicáveis, se e quais dados pessoais sobre a sua pessoa são salvos
por nós. Se, apesar de nossos esforços para garantir a exatidão e atualidade dos dados,
forem salvas informações incorretas, nós iremos, a seu pedido, retificá-las.

13. Apagamento e bloqueio, transferibilidade e direito de apresentar queixa
A Ammann apagará os seus dados pessoais quando as finalidades comerciais a eles
vinculadas deixarem de existir ou quando as normas legais relevantes de proteção de
dados assim exigirem. No que diz respeito ao consentimento, a Ammann apagará os
seus dados após a revogação deste ou se o propósito para o qual ele foi concedido
deixe de exitir.
Quando explicitamente solicitada, a Ammann bloqueará dados pessoais total ou
parcialmente. Para isso, deve-se comunicar à Ammann em que medida e por qual
duração o bloqueio deve ser efetuado. Desde que tecnicamente possível, dessa forma
você pode impedir o processamento e uso de seus dados em certas áreas. Além disso,
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quando previsto nas regras legais pertinentes de protecção de dados, os seus dados
pessoais serão bloqueados. Quando explicitamente solicitada, a Ammann colocará seus
dados pessoais em um formato estruturado e mecanicamente legível e, caso seja
tecnicamente viável, poderá transmiti-los diretamente de uma empresa do Grupo
Ammann a outra empresa do Grupo ou a terceiros.
Você também tem o direito de apresentar queixa à
autoridade supervisora responsável a qualquer momento.

14. Alterações desta Política de privacidade
A Ammann mantém esta Política de privacidade sempre atualizada. Portanto, pode ser
necessário adaptar a Política de privacidade a modificações nas circunstâncias de fato
ou de direito. As adaptações são aceitas por meio da assinatura do contrato, ao baixar
um aplicativo ou ao usar as páginas da internet.

15. Diretor de proteção de dados
Caso tenha dúvidas sobre a coleta, o processamento ou o uso dos dados pessoais,
deseje solicitar informações, correções, o bloqueio ou a exclusão de dados ou deseje
reivindicar o cumprimento de outros direitos previstos, entre em contato com:
Ammann Schweiz AG
Diretor de proteção de dados
Eisenbahnstrasse 25
4901 Langenthal
dpo@ammann.com
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