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Avisos de privacidade para nossos cursos de treinamento 

O WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (doravante referido como “nós” ou “WIRTGEN”) implementa os requisitos do 
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da UE (doravante referido como “RGPD ”), bem como outras exigências legais para a proteção de 
dados pessoais. Em particular, são implementadas medidas de segurança técnica e organizacional que atendem às normas de segurança atuais. 

O presente aviso de privacidade é endereçado aos participantes dos treinamentos e outros contatos cujos dados nós processamos em conexão com 
nossa oferta de cursos de treinamento. Como agente habilitado a fazer as inscrições, favor informar os participantes do treinamento e os parceiros 
de contato em sua empresa que estão registradas por você sobre os avisos de privacidade inclusos. Você pode garantir uma base jurídica 
apropriada com relação aos dados divulgados ao WIRTGEN GROUP (por exemplo, dados de contato dos participantes do curso de treinamento) 
e aos dados processados pela respectiva empresa do WIRTGEN GROUP como parte responsável, por exemplo, através de acordos da empresa, 
regulamentos do contrato de trabalho, interesses legítimos ou declarações de consentimento.  Em outras situações de contato ou processamento 
de dados por nós, podemos fornecer a você avisos de privacidade adicionais, os quais você também deve tomar conhecimento, se aplicável. 

Com os seguintes avisos de privacidade, informamos sobre o processamento de dados pessoais pela WIRTGEN no âmbito da oferta de cursos de 
treinamento, assim como sobre seus direitos como pessoa interessada: 

Responsável e encarregado da proteção de dados 
A pessoa responsável é 

WIRTGEN GROUP 
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Alemanha 
Telefone: +49 (0) 26 45 - 131 - 0 
Fax: +49 (0) 26 45 - 131 - 392 
E-mail: info@wirtgen-group.com 
Internet: www.wirtgen-group.com 

Você também pode entrar em contato com o responsável pela proteção de dados do WIRTGEN GROUP a qualquer momento. A melhor maneira 
é por e-mail para: datenschutz@wirtgen-group.com. 

Informações sobre o processamento de dados 
A proteção de seus dados pessoais é muito importante para nós. Portanto, o cumprimento das disposições jurídicas sobre privacidade é para nós 
uma questão natural. A seguir, gostaríamos de descrever brevemente como processamos seus dados pessoais: 

Visão geral resumida: 
Processamento/finalidade Categorias Base legal Destinatário 

Cursos de treinamento do Wirtgen Group: 
1. Organização, administração e execução

da oferta mundial de cursos de
treinamento do Wirtgen Group 

2. Instrução e qualificação dos participantes
3. Acompanhamento dos níveis de

treinamento (habilidades, perfis
profissionais) e fornecimento de
relatórios e certificados 

Nome, endereço de 
e-mail, foto 
(opcional), forma de 
tratamento, número 
de telefone, país, 
idioma, dados de 
registro (endereço 
IP, carimbo de 
horário, data) 

1. Artigo 6, § 1, (a) do RGPD 
Consentimento (foto, cadastro 
de participantes externos) 

2. Artigo 6, § 1, (b) do RGPD 
Contrato (revendedores,
clientes) 

3. Art. 6, § 1, I, (c) do RGPD 
Cumprimento de requisitos
jurídicos 

4. Art. 6, § 1, (f) do RGPD
Interesses legítimos: Ver
finalidade 

5. §26 da BDSG 
(Bundesdatenschutzgesetz - Lei 
Federal Alemã de Proteção de 
Dados) 
Treinamento de colaboradores 

Empresas associadas ao 
WIRTGEN GROUP, IMC AG 
(Learning Suite), VITERO 
(Web Conferencing and 
Live E-Learning), Microsoft 
(Collaboration Tool: 
Teams) 

Período de armazenamento 

Armazenamos seus dados por um período de 5 anos. 

Quais dados pessoais nós processamos? 

mailto:info@wirtgen-group.com
http://www.wirtgen-group.com/
mailto:datenschutz@wirtgen-group.com
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O termo “dados pessoais” no presente documento significa dados pessoais conforme definidos no Art. 4 Nº 1 do RGPD. São todas as informações 
que se referem a uma pessoa física e com as quais tal pessoa pode ser identificada direta ou indiretamente.  
 
No contexto de nossos cursos de treinamento, geralmente processamos dados de contato como forma de tratamento, nome, número de telefone, 
foto (opcional), endereço IP (plataforma de aprendizagem baseada na Web) e endereço de e-mail das pessoas de contato e dos participantes do 
treinamento, bem como dados de conteúdo e qualificação que surgem em conexão com a participação em treinamentos (por exemplo, resultados 
de cursos de treinamento, relatórios, certificações/certificados), e outros dados complementares (por exemplo, data do curso de treinamento, 
solicitação de reserva de hotel). 
 
Você deve fornecer os dados pessoais necessários para a execução de nossos cursos de treinamento, incluindo o cumprimento das obrigações 
contratuais associadas e a conformidade com as obrigações legais. Informaremos de forma apropriada quais são os dados em seu caso (por exemplo, 
marcando campos opcionais em formulários). 
 
Seus dados pessoais geralmente se originam de você ou de seu empregador como nosso parceiro de negócios, em especial, das informações 
fornecidas durante o cadastro do curso de treinamento. 
 

Uso de cookies 
 
Usamos os chamados “cookies” para nossa plataforma de treinamento. Eles são arquivos de texto que são armazenados em ou pelo seu navegador 
de internet no sistema do computador. Quando você visita nosso website, um cookie pode ser armazenado em seu sistema. Ele contém uma 
sequência única de caracteres que podem ser usados para identificar seu navegador na próxima vez que visitar o site. 
 
O tempo que um cookie permanece em seu dispositivo depende do tipo de cookie. Usamos dois tipos de cookies em nossos websites. Os cookies 
de sessão (em inglês, Session Cookies) são cookies temporários que persistem apenas durante o tempo de uso do site (ou, mais especificamente, 
até que você feche seu navegador depois de usar o site). Os cookies de sessão ajudam nossos sites a memorizar o que você selecionou na página 
anterior sem exigir que reinsira as informações. 
Cookies persistentes (em inglês, Persistent Cookies) permanecem em seu dispositivo depois que você visitar nosso website. Os cookies persistentes 
nos ajudam a identificar você como um visitante único, mas não contêm informações que possam ser usadas para identificá-lo para outra pessoa. 
 
A menos que períodos de eliminação diferentes sejam indicados nas declarações a seguir, o seguinte se aplica, em suma, ao período de 
armazenamento, independentemente do tipo e da finalidade dos cookies: 
 
Você tem controle irrestrito sobre o uso de cookies. Eles são armazenados em seu computador, e os dados são transmitidos a partir dele para nosso 
site. A maioria dos navegadores é configurada por padrão para aceitar cookies, mas ao alterar as configurações do navegador, a transmissão de 
cookies pode ser desativada ou limitada. Os cookies que já foram armazenados podem ser apagados a qualquer momento. Isso também pode ser 
feito automaticamente através da configuração apropriada de seu computador. 
 
Se os cookies forem globalmente desativados em nossa plataforma de treinamento, poderá não ser mais possível usar todas as funções do site em 
toda a sua extensão. 
 
Informações detalhadas sobre os respectivos cookies podem ser encontradas aqui: 
https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf 
 
 

Para que finalidade e com que base legal nós processamos os dados pessoais?  
 
Como empresa, nós processamos os dados pessoais dentro do escopo de nossa oferta de cursos de treinamento com fundamento em uma das 
bases legais listadas abaixo: 
 
a) Consentimento do titular dos dados (Art. 6, § 1, I, (a), Art. 7 do RGPD) 
Para determinadas atividades no âmbito da oferta de cursos de treinamento, a WIRTGEN baseia o processamento de dados pessoais no 
consentimento informado do titular dos dados. Se a WIRTGEN processar dados pessoais com base no seu consentimento, os fins específicos serão 
determinados pelo conteúdo da respectiva declaração de consentimento. 
 
b) Cumprimento das obrigações contratuais (Art. 6, § 1, I, (b) do RGPD) 
O processamento de dados pessoais é realizado para a execução de um contrato ou já durante o início de uma relação contratual com uma pessoa 
física. O escopo e os detalhes do processamento de dados resultam do respectivo contrato que nós celebramos diretamente com você no caso 
individual e, se aplicável, os termos e condições associadas ao pedido. 
 
c) Cumprimento de requisitos jurídicos (Art. 6, § 1, I, (c) do RGPD) 
A WIRTGEN está sujeita a requisitos jurídicos que podem resultar em uma obrigação de processar dados pessoais. Com base em tais requisitos, a 
WIRTGEN é particularmente obrigada a assegurar o armazenamento adequado, em especial de acordo com o Código Tributário Alemão (AO - 
Abgabenordnung) e o Código Comercial Alemão (HGB - Handelsgesetzbuch), e arquivar documentos nos sistemas de TI correspondentes e, quando 
necessário, também em forma impressa. 
 
d) Salvaguarda dos interesses legítimos (Art. 6, § 1, (f) do RGPD) 
O WIRTGEN GROUP processa dados pessoais no âmbito de operações comerciais gerais e com a finalidade de prestar serviços a nossos clientes com 
base em uma consideração de interesses, desde que os interesses das pessoas envolvidas que são dignas de proteção não prevaleçam. Um interesse 
concreto do WIRTGEN GROUP nesse caso reside principalmente no cumprimento de nossas obrigações contratuais para com nossos clientes. Por 
uma questão de princípio, o WIRTGEN GROUP só processa dados pessoais fornecidos pelos clientes na medida em que isso seja realmente necessário 
para a prestação dos serviços. 
 

https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf
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A quem são divulgados os dados pessoais? 
Em conformidade com as obrigações legais, os dados pessoais podem ser divulgados aos seguintes destinatários: 

• Dentro do WIRTGEN GROUP, a certas empresas do grupo, por exemplo, se elas executarem tarefas de processamento de dados de forma 
centralizada para as empresas afiliadas do grupo. Além disso, os dados também podem ser divulgados no âmbito de nossos interesses 
legítimos e os de outras empresas afiliadas para fins de gestão de grupo, comunicação interna ou outros fins administrativos; 

• Na medida do necessário, autoridades, tribunais ou outros órgãos públicos na Alemanha e no exterior; 
• Fornecedores de serviços de TI e outros processadores estritamente para fins específicos, como hospedagem, serviços em nuvem, 

destruição de arquivos e arquivamento. 
• Outros prestadores de serviços e pessoas auxiliares para as quais os dados são transmitidos com a finalidade de realizar o treinamento 

ou organizar serviços de acompanhamento (por exemplo, hotéis). 
 
Quando os prestadores de serviços estiverem envolvidos nos procedimentos de processamento de dados da WIRTGEN, os altos padrões de proteção 
de dados da WIRTGEN serão transferidos contratualmente para tais prestadores de serviços. No caso de relações de processamento de pedidos, os 
contratos de privacidade são acordados segundo as exigências legais do Art. 28 do RGPD. 
 
Em alguns casos, também transferimos seus dados a terceiros, isto é, parceiros com os quais trabalhamos em cooperação fora de uma relação de 
processamento de encomendas. Tais parceiros prestam seus serviços (por exemplo, serviços de pagamento, como PayPal) como seus próprios 
controladores de dados. O processamento de seus dados por parceiros é regido exclusivamente pelos avisos de proteção de dados deles. 

 

Seus direitos em relação ao processamento de dados pessoais 
Desejamos informar você sobre seus direitos em relação ao processamento de seus dados pessoais. Caso tenha alguma dúvida sobre seus direitos 
ou deseje exercê-los contra nós, favor entrar em contato com nosso responsável pela proteção de dados em datenschutz@wirtgen-group.com ou 
através do endereço acima com o acréscimo de “responsável pela proteção de dados”. 
 

Revogação de seu consentimento (Art. 7, § 3 do RGPD) 

Se tiver dado seu consentimento expresso para o processamento de seus dados pessoais, você pode revogar tal consentimento a qualquer 
momento. A revogação do consentimento não afeta a legalidade do processamento realizado com base no consentimento até que seja revogado. 
Você será informado sobre esse direito à revogação antes de dar seu consentimento. 
 

Direito ao acesso (Art. 15 do RGPD) 

Você tem o direito de solicitar a confirmação de que estamos processando dados pessoais associados a você. Se esse for o caso, você tem o direito 
de ser informado sobre tais dados pessoais. Se os dados pessoais forem transferidos para um terceiro país ou uma organização internacional, você 
também tem o direito de ser informado sobre as salvaguardas adequadas para garantir que os destinatários cumpram com as disposições do 
RGPD. 
 

Direito à retificação (Art. 16 RGPD) 

Você pode solicitar que retifiquemos, sem demora, quaisquer dados inexatos que digam respeito a você. Levando em conta os objetivos do 
processamento, você também tem o direito de solicitar que dados pessoais incompletos sejam completados, inclusive por meio de uma declaração 
suplementar. 
 

Direito à exclusão ou “direito a ser esquecido” (Art. 17 RGPD) 

Você tem o direito de solicitar a exclusão de seus dados se um dos seguintes motivos for aplicável: 
 
> os dados não forem mais necessários para as finalidades para as quais foram coletados ou processados de outra forma, 
> você tiver revogado seu consentimento e não houver outra base legal para o processamento, 
> você se opuser ao processamento de acordo com o Artigo 21, § 1 do RGPD por motivos relacionados à sua situação particular e não houver 
motivos legítimos e imperativos para o processamento, 
> você se opuser ao processamento para propaganda direta nos termos do Art. 21, § 2 do RGPD, 
> os dados tiverem sido processados de forma ilegal, 
> a exclusão dos dados for necessária para cumprir com uma obrigação jurídica de acordo com a legislação europeia ou alemã, 
> os dados tiverem sido coletados diretamente de uma criança em conexão com uma oferta de serviços da sociedade da informação, Art. 8, 
§ 1 do RGPD. 
 
Atenderemos à solicitação de exclusão, a menos que sejamos legalmente obrigados ou autorizados a continuar a armazenar e processar seus 
dados. Além disso, temos o direito de armazenamento adicional se a afirmação, exercício ou defesa de reivindicações legais não for possível 
para nós sem seus dados. 
 

mailto:datenschutz@wirtgen-group.com
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Direito à restrição do processamento (Art. 18 RGPD) 

De acordo com o Art. 18 do RGPD, só podemos processar dados de forma restrita nos seguintes casos: 

> você contesta a exatidão de seus dados até que possamos verificar sua exatidão,
> o processamento é ilegal e você se opõe à exclusão dos dados e solicita, em seu lugar, a restrição de seu uso,
> não precisamos mais dos dados para fins de processamento, mas você os requer para a afirmação, exercício ou defesa de reivindicações legais,
ou 
> você se opõe ao processamento de acordo com o Art. 21, § 1, II do RGPD por motivos decorrentes de sua situação particular, desde que ainda
não esteja claro se os motivos legítimos para o processamento por nós prevalecem sobre seus interesses. 

Na medida em que o processamento seja restrito, podemos apenas armazenar esses dados. Nesse caso, o processamento adicional só é 
permitido com seu consentimento ou com o propósito de afirmar, exercer ou defender reivindicações legais ou proteger os direitos de outra 
pessoa física ou jurídica ou por razões de interesse público importante da União ou de um Estado Membro. Você pode revogar seu 
consentimento com respeito a isso a qualquer momento. Você será notificado por nós antes que a restrição seja suspensa. 

Obrigação de notificação (Art. 19 do RGPD) 

Observe que somos obrigados a informar todos os destinatários cujos dados tenham sido divulgados sobre uma correção ou exclusão de seus 
dados ou uma restrição de processamento. Isso não se aplica se tais informações forem impossíveis ou envolverem um esforço desproporcional. 
Nós informaremos você sobre esses destinatários, se eles assim o solicitarem. 

Direito à portabilidade dos dados (Art. 20 do RGPD) 

Você tem o direito de receber os dados a seu respeito que nos foram fornecidos em um formato estruturado, comum e mecanicamente legível. 
Você também tem o direito de nos fazer transferir tais dados a terceiros em certos casos. Todavia, tal direito não deve afetar os direitos e 
liberdades de outras pessoas, inclusive de nossa empresa. Se for esse o caso, temos o direito de recusar a entrega ou a transferência de seus 
dados. 

Direito à objeção (Art. 21 RGPD) 

Se nós processarmos seus dados com base em um interesse legítimo (Art. 6, § 1,( f) do RGPD), você tem o direito de se opor a isso se os motivos 
para tal surgirem de sua situação particular. Isso também se aplica à definição de perfilação com base nestas disposições. Nesse caso, não 
processaremos mais seus dados, a menos que possamos demonstrar motivos legítimos e convincentes para o processamento. Tais motivos devem 
prevalecer sobre seus interesses, direitos e liberdades, ou o processamento servir para a afirmação, exercício ou defesa de reivindicações legais. 

Direito de reclamar a uma autoridade de supervisão (Art. 77 RGPD) 

Você tem o direito de apresentar uma queixa a uma autoridade de supervisão, em especial no Estado-Membro de sua residência, local de trabalho 
ou no local da suposta infração, se considerar que o processamento dos dados associados a você infringe o RGPD. Isso se dá sem prejuízo de 
qualquer outro recurso administrativo ou judicial ao qual você possa ter direito. 

Alterações 
De tempos em tempos, poderá ser necessário adaptar o conteúdo dos presentes Avisos de Privacidade. Portanto, nos reservamos o direito de 
alterá-los a qualquer momento. Além disso, publicaremos aqui a versão corrigida dos Avisos de Privacidade, e você também pode solicitá-la de nós 
a qualquer momento (para obter detalhes de contato do responsável pela proteção de dados, veja acima). 
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