
Este website, www.sun-la.com ou https://br.sun-
workshopsolutions.com/pt-br (“o Website” “o nosso 
Website”), é propriedade e é gerido pela Snap-
on do Brasil, portanto, atuando como controlador 
de dados para qualquer processamento de seus 
dados pessoais coletados através deste site. Nesta 
Política de Privacidade, “informações pessoais” 
ou “dados pessoais” significa qualquer informação 
relacionada a uma pessoa física que seja ou 
possa ser identificada, direta ou indiretamente, por 
referência a um número de identificação ou a um 
ou mais fatores específicos dele / dela. Isso inclui 
seu nome e / ou nome de usuário, suas informações 
de contato, bem como quaisquer dados pessoais 
no sentido das leis aplicáveis, especialmente 
seu endereço IP, ou informações sobre suas 
preferências e solicitações em relação a nossos 
produtos. Esta Política de Privacidade se aplica a 
todo o conteúdo atual e futuro do nosso site. Por 
favor, leia atentamente as condições abaixo, antes 
de continuar sua navegação. Ao usar nosso site, 
você aceita estas condições.
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE VOCÊ NOS DÁ

Você pode nos fornecer informações sobre você de 
várias maneiras:

• Preenchendo os formulários disponíveis no site 
para ser contactado por nós por telefone, email 
ou outro.

• Ao participar de pesquisas ou outras atividades 
que possam ser propostas no site, incluindo, 
notadamente, concursos, promoções, sorteios 
e / ou quaisquer outros eventos que exijam a 
coleta de dados pessoais que o identifiquem.

• Ao participar de funções de mídia social em 
nosso site.

• Ao inscrever-se em qualquer landing page 
(“página de pouso”) por meio de formulários  
específicos para coleta de dados.

Presumimos que qualquer informação pessoal 
que você nos forneça é sincera e precisa. Você 
não deve nos fornecer nenhuma informação 
relacionada a terceiros, a menos que tenha obtido 
seu consentimento prévio para fazê-lo.

OUTRAS INFORMAÇÕES COLETADAS POR 
NÓS

Além das informações que você nos fornece, 
podemos coletar automaticamente outros dados 
durante sua visita no site. Esses dados podem 
incluir:

• O endereço IP (Internet Protocol) usado pelo 
seu computador, tipo e versão do navegador e 
outras informações técnicas relacionadas à sua 
conexão.

• Informações sobre sua visita, incluindo data e 
hora, duração da sua visita, páginas visualizadas, 
tempo de resposta das páginas, informações de 
interação da página (cliques, por exemplo).

Nós também usamos cookies em nosso site. Para 
mais informações, consulte a seção Política de 
Cookies incluída nesta Política de Privacidade.

USO DE SUA INFORMAÇÃO PESSOAL

Realizamos o processamento de dados com base 
em informações fornecidas por você ou coletadas 
por nós. Os propósitos desse processamento são 
os seguintes:

• Atender suas solicitações e / ou fornecer 
informações sobre nossos produtos e atividades. 
Isso pode nos levar a entrar em contato com 
você por diferentes meios. Por favor, note que 
podemos entrar em contato com você por meios 
eletrônicos, notadamente por e-mail, somente 
se você concordou com isso marcando a caixa 
relevante colocada nos formulários pelos quais 
coletamos suas informações de contato, ou 
para atender suas solicitações quando elas 
são transmitidas para nós através dos nossos 
formulários de contato.

• Para lhe enviar notificações sobre possíveis 
alterações no nosso site e / ou serviços e / ou 
conteúdos relacionados.

• Para gerenciar e acompanhar sua participação 
em eventos e atividades, podemos organizar 
nosso site.

• Para permitir interação entre ambas as partes 
via redes sociais através dos botões de mídia 
social disponíveis em nosso site.
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• Realizar pesquisas em relação aos nossos 
produtos e / ou site e realizar estatísticas de 
tráfego.

• Administrar e melhorar nosso site, que pode 
incluir testes e pesquisas de erros.

• Para compartilhar suas informações pessoais 
com nossos parceiros selecionados, sujeitos ao 
seu consentimento prévio.

COMPARTILHANDO SUAS INFORMAÇÕES 
PESSOAIS

Se você preencheu os formulários disponíveis em 
nosso Site (“Contato”, “Solicitar Consulta”, “Mais 
Informações”), poderemos ter que compartilhar 
suas informações pessoais com nossos afiliados 
com base no país que você selecionou durante 
sua visita ao nosso site, de tal forma que eles 
possam responder a sua solicitação ou enviar-lhe 
atualizações e informações sobre nossos produtos 
e atividades.

Também podemos compartilhar suas informações 
com terceiros que não fazem parte do nosso grupo, 
ou seja:

• Os prestadores de serviços e subcontratados 
agindo em nosso nome para gerenciar 
e administrar nosso site e / ou nosso 
processamento de dados. Observe que exigimos 
que esses terceiros usem suas informações 
pessoais apenas como parte das missões que 
solicitamos que eles realizem.

• Nossos parceiros selecionados se você aceitar 
que compartilhamos suas informações pessoais 
com eles.

• Autoridades públicas devidamente autorizadas 
pela legislação aplicável para acessar dados 
pessoais como parte de suas missões.

Observe também que as operações corporativas 
podem implicar a transferência ou a venda de ativos 
para terceiros, especialmente o comprador dos 
ativos. Essas transferências podem incluir bases de 
dados controladas pela Snap-on do Brasil.
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