Informação sobre a protecção de dados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O nosso compromisso à protecção dos seus dados
O âmbito desta informação
Os seus dados pessoais
A Arvato transmite a informação que reúne?
Protecção dos seus dados
Protecção de dados de crianças
Links de e para outros sítios
Contacte-nos
Modificações desta informação sobre a protecção de dados

1. O nosso compromisso à protecção dos seus dados
A companhia Arvato está comprometida com a protecção dos seus dados online. Prometemos
proteger as suas informações pessoais e tomar todas as medidas apropriadas para assegurar
que usamos estas informações apenas de acordo com os seus desejos. Arvato desempenha um
papel principal na familiarização dos clientes e de outras companhias com a importância de usar
a informação pessoal adequadamente. É possível que Arvato, sendo uma companhia
globalmente activa, guarde e/ou reúna dados em bases de dados na Alemanha e/ou outras
instalações globais Arvato.
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2. O âmbito desta informação
A nossa intenção com esta informação de protecção de dados é mostrar-lhe os princípios
básicos de protecção de dados online de Arvato para ASUS Shop e informá-lo sobre as
possibilidades de reunir informações sobre si neste sítio. Pode solicitar informações sobre outras
recolhas de dados não utilizadas na Internet através dos endereços de contacto especificados
em baixo.
POR FAVOR OBSERVE:
nos sítios operados por ASUS ou pelas nossas subsidiárias (p. ex. em sítios onde Arvato fornece
o conteúdo em conjunto com ASUS), é possível que algumas informações específicas sobre a
protecção de dados relacionadas com o sítio em questão possam ser mostradas. Em sítios
privados (p. ex. os disponíveis só a comerciantes e retalhistas) e em sítios criados só para os
nossos empregados (ou futuros empregados), pode dar-se o caso de a informação sobre a
protecção de dados específica relacionada com o sítio em questão ser mostrada. Os sítios
administrados por ASUS ou as subsidiárias de Arvato são cobertos pela sua própria informação
sobre a protecção de dados online.
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3. Os seus dados pessoais
A informação pessoal permite-nos oferecer-lhe um melhor serviço, pois podemos adaptar as
nossas actividades de comunicação aos seus interesses enviando só informação que é
genuinamente relevante para você. Encontrará em baixo uma lista do conjunto de informações
que reunimos.
Informação explicitamente disponibilizada porsi:
Para permitir-nos colocar a sua encomenda, pedimos-lhe que se registe junto da ASUS e
forneça informações pessoais específicas. Essas incluem, por exemplo, o seu nome, endereço

postal, endereço de correio electrónico e número de telefone. Os serviços ou os ofertas só serão
disponíveis para si uma vez que se registou em ASUS Shop. O seu registo e os dados da
encomenda serão partilhados entre Arvato e ASUS para permitir a optimização do serviço. As
informações sobre a protecção de dados específicas de ASUS fornecidas no momento em que
se registou com ASUS relacionam-se a tais dados de registo.
Direito do usuário: pode rever / modificar todos os seus dados pessoais que são actualmente
fornecidos no nosso sistema, na secção “a minha conta” de ASUS Shop.
Informação reunida automaticamente por nós:
Usamos tecnologias de Internet comuns como “cookies” e “beacons” para garantir a integridade
do nosso sítio e adaptar áreas deste às suas necessidades pessoais.
É possível para a Arvato, enquanto empresa ativa a nível global, e para os seus prestadores de
serviços guardar e/ou recolher dados em bases de dados noutros países europeus.
Nós permitimos a empresas terceirizadas, incluindo a AddThis, a recolha de determinadas
informações anónimas quando visita o nosso website. Estas empresas poderão utilizar
informações não identificáveis durante as suas visitas a este e outros websites, de forma a
fornecer anúncios sobre bens e serviços de provável interesse para si. Estas empresas usam
habitualmente um cookie ou um web beacon de terceiros para recolher esta informação. Para
saber mais sobre esta prática de publicidade comportamental pode
visitar https://www.youronlinechoices.eu.
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4. A Arvato transmite a informação que reúne?
A sua informação pessoal não é divulgada ou vendida a terceiros. Arvato reserva o direito de
partilhar os dados com ASUS. Arvato pode expedir a sua informação pessoal às entidades
seguintes:
Companhias que funcionam em nosso nome: contratamos outras companhias para cumprir
certas actividades de negócios para nós. No processo, em certas circunstâncias, pode ser
necessário aceder à sua informação pessoal. Impelimos essas companhias a usar a informação
só para a prestação dos serviços contratados. As companhias não têm a permissão de transmitir
a informação a terceiros, a menos que isto seja exigido pela prestação do serviço. Essas
actividades de negócios incluem, por exemplo, a execução das encomendas, o processamento
de recibos, bonificações e descontos, a conduta de questionários de clientes, e tarefas de
administração de informações. Também fornecemos aos determinados prestadores de serviços
compilações de informação geral. Páginas da Web das subsidiárias e parceiros: Arvato expede a
informação para companhias associadas, que fazem ofertas especiais ou dirigem campanhas
promocionais juntamente em páginas da Web de subsidiárias dentro do nosso sítio. Estes são
informados sobre o despacho da informação quando se solicita que eles forneçam a informação
pessoal em sítios desta espécie. O respectivo uso da companhia associada da informação
transmitida deste modo é regulado pelos próprios princípios básicos de protecção de dados do
associado. Deverá ler esta informação integralmente antes de transmitir os seus dados pessoais.
Transferências de companhia: Arvato reserva o direito de transferir, total ou parcialmente, a sua
informação pessoal no caso da venda ou transferência da nossa companhia ou dos nossos
activos. Se a companhia for vendida ou transferida, Arvato dar-lhe-á a opção de recusar a
transferência da sua informação pessoal. Em alguns casos, isto poderia significar que a nova
companhia não lhe possa fornecer mais os serviços ou produtos que foram anteriormente
fornecidos por Arvato.
Disposição legal: Arvato pode revelar a sua informação pessoal a terceiros sem o seu
consentimento, com os seguintes propósitos: para cumprir com leis, ordens ou decisões de
tribunal; para cooperar com as investigações das autoridades públicas; para prevenir a fraude;
ou para confirmar ou proteger os direitos de Arvato, de uma das suas subsidiárias ou de uma
das companhias do Grupo Bertelsmann.

O seu consentimento: em todos outros casos, Arvato pedirá o seu consentimento explícito antes
de que a sua informação pessoal seja revelada a terceiros. Arvato, por exemplo, pode fazer uma
oferta especial ou lançar uma competição de primeira classe em conjunto com esse terceiro,
caso no qual lhe perguntará se a sua informação pessoal pode ser enviada a este terceiro.
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5. Protecção dos seus dados
Arvato usa várias medidas de segurança administrativas, internas e técnicas para proteger a sua
informação pessoal. Arvato estabeleceu standards de controle internos que se ocupam
especificamente do manejo de dados pessoais. Esses incluem determinadas medidas de
controle para proteger a informação reunida por nós online.
Os empregados de Arvato são treinados para perceber e cumprir com essas medidas de
controlo. Além disso, consciencializamos os nossos empregados acerca da nossa informação
sobre a protecção de dados, princípios básicos e standards. Embora nos comprometamos à
protecção da sua informação pessoal, você também deve tomar quaisquer medidas que sejam
necessárias. Recomendamos que tome todas as medidas de segurança necessárias para
proteger a sua informação pessoal durante o uso de Internet.
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6. Protecção de dados de crianças
A protecção online de dados de crianças é especialmente importante. Arvato não reúne
deliberadamente ou solicita a informação de crianças a menos que os pais de crianças ou os
guardiões dêem o seu consentimento explícito.
Arvato sugere aos pais ou guardiões que passem o tempo com as suas crianças na Internet e
que participem nas suas actividades e interesses.
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7. Links de e para outros sítios
Alguns sítios Arvato contêm links para outros sítios, e alguns sítios contêm links para o sítio
Arvato ASUS Shop. Arvato não é responsável pelos princípios básicos de protecção de dados de
tais sítios. Arvato recomenda que se informe com respeito aos princípios básicos de protecção
de dados de tais sítios.
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8. Contacte-nos
Se você tiver alguma pergunta ou assuntos quanto à protecção dos seus dados usando o sítio
Arvato, por favor envie uma mensagem pelo correio electrónico ao endereço seguinte:
Serviço email: shop_pt@asus.com
Você também pode alcançar-nos pelo correio:
Arvato Supply Chain Solutions SE
An der Autobahn 22
D-33333 Gütersloh, Germany
www.arvato.com
O departamento Arvato para a protecção de dados online colaborará com você para encontrar
uma solução que acautele os seus interesses quanto a esta informação sobre a protecção de
dados.
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9. Modificações desta informação sobre a protecção de
dados
Arvato reserva o direito de modificar esta informação sobre a protecção de dados
ocasionalmente. Para este fim, qualquer modificação a esta política de privacidade será
publicada nesta página ou, se as modificações forem extensas, uma mensagem pelo correio
electrónico será enviada a todos os clientes sobre os quais reunimos informações pessoais.
Voltar
Esta informação sobre a protecção de dados foi pela última vez modificada: Abril 2020.

