
Política de Privacidade 
I. Nome e endereço do controlador 

O controlador dos dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados 
(“LGPD”) é: 

WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (doravante “nós” ou 
“Wirtgen Group”)   
Reinhard-Wirtgen-Straße 2  
53578 Windhagen, Alemanha  
Telefone +49 (0) 2645-131 0  
Fax: +49 (0) 2645-131 392  
E-Mail: info@wirtgen-group.com  
Site: https://www.wirtgen-group.com 

II. Dados de contato do encarregado da proteção de dados 

Você encontra o encarregado da proteção de dados em: 

Encarregado de Dados Pessoais  
c/o  

CIBER Equipamentos Rodoviários Ltda. 
Rua Senhor do Bom Fim, 177 
91140-380 Porto Alegre / RS · Brasil 
E-Mail: juridico@ciber.com.br 
 
III. Informações gerais sobre o tratamento de dados 

A proteção dos seus dados pessoais é muito importante para nós. Nós tratamos 
seus dados primariamente para manter disponível um site funcional e de 
utilização confortável. Seus dados sempre serão tratados de acordo com as 
disposições legais relevantes. 

Além disso, somente tratamos seus dados se e quando isso for permitido por 
disposições legais. Você obtém informações adicionais nas explicações a seguir. 

IV. Disponibilização do site e criação de arquivos de registro 

Cada vez que você acessa nossas páginas da internet, nosso sistema coleta 
automaticamente dados e informações do sistema do seu computador. Nesse 
processo, coletamos os seguintes dados: 

 Informações sobre o tipo de navegador e a versão utilizada  



 Seu sistema operacional  
 Seu endereço de IP  
 Data e horário do acesso  
 Sites a partir dos quais seu sistema chega à nossa página da web  
 Nome dos arquivos/das URLs acessadas  
 Volume de dados transmitido  
 Código de status http (por exemplo, “Pedido aceito” ou “Arquivo solicitado 

não encontrado”), métodos http (por exemplo, “GET” ou “POST”) e versão 
(por exemplo, “HTTP/2.0” ou “HTTP/1.1”).  

Esses dados são registrados nos arquivos de registro do nosso sistema. Os dados 
acima citados não são armazenados junto com outros dados pessoais. 

Utilizamos esses dados para proteger nossos sistemas de tecnologia da 
informação. Esses dados não são usados para finalidades de marketing 

Os dados são armazenados pelo tempo necessário para cumprir a finalidade de 
sua coleta. Se os dados forem necessários para a disponibilização do site, eles 
deixam de ser necessários quando a sessão em questão é terminada. Depois 
disso, seu endereço de IP é excluído ou tornado anônimo automaticamente para 
que não seja mais possível atribuí-lo à sua pessoa.  

Para a hospedagem do nosso site, utilizamos subcontratantes que estão 
obrigados a cumprir nossas instruções e a LGPD e não repassam seus dados a 
terceiros sem autorização. 

V. Fonte “Avenir” 

Usamos em nossas páginas da web a fonte “Avenir” da empresa Monotype 
GmbH, sediada em Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, Berliner Niederlassung, 
Bergmannstraße 102, 10961 Berlin. Com isso, asseguramos que o site tenha a 
mesma aparência para todos os visitantes, independentemente do dispositivo e 
navegador usado.  

Para essa finalidade, seus dados não são tratados em uma medida além da 
necessária para entregar o site e, em especial, não são transmitidos a terceiros. A 
Monotype GmbH coleta somente o número de acessos à fonte no nosso site e 
nossos dados para cumprir finalidades contratuais. 

VI. Utilização de cookies 

Usamos no nosso site os chamados “cookies”. Trata-se de arquivos de texto 
armazenados no seu navegador, ou pelo seu navegador, no sistema do seu 



computador. Quando você acessa nosso site, um cookie pode ser armazenado 
no seu sistema.  

Nas seções a seguir sobre o ponto 1 (“Cookies obrigatórios ou necessários”), 
sobre o ponto 2 (“Cookies de funcionamento”) e sobre o ponto 3 (“Cookies com 
finalidade específica ou de marketing”), explicamos detalhadamente quais tipos 
de cookies utilizamos e quais dados são processados em cada caso. 

Contanto que as explicações a seguir não mencionem prazos diferentes para a 
exclusão, aplica-se o seguinte para a duração do armazenamento, 
independentemente do tipo e finalidade dos cookies: 

Você tem controle ilimitado sobre a utilização de cookies. Eles são armazenados 
em seu computador e os dados deles são transmitidos ao nosso site. A maioria 
dos navegadores está configurado por padrão para aceitar cookies; no entanto, 
ao mudar as configurações do navegador, é possível desativar ou limitar a 
transmissão de cookies. Cookies já armazenados podem ser excluídos em 
qualquer momento. Isso também pode ocorrer de forma automatizada se seu 
navegador for configurado de acordo.  

Se os cookies forem desativados em geral para o nosso site, talvez não seja mais 
possível utilizar todas as funções do site em sua totalidade. 

Cada cookie possui uma base legal específica para seu tratamento, conforme 
detalhado abaixo. 

1. Cookies obrigatórios ou necessários 

Estes são cookies necessários para o funcionamento dos serviços online. Eles são 
utilizados, por exemplo, para possibilitar a execução dos serviços online, 
armazenar ações anteriores (por exemplo, texto inserido quando você volta para 
uma página dentro de uma sessão), garantir a segurança dos serviços online e 
administrar os serviços online (por exemplo, para evitar fraudes). Sem esses 
cookies, os serviços online não funcionariam bem e o WIRTGEN GROUP não 
poderia oferecer certos serviços. 

A base legal para o tratamento de dados pessoais sob utilização dos cookies 
necessários por motivos técnicos é o legítimo interesse do Wirtgen Group (artigo 
7º, IX, da LGPD). Os dados coletados por meio de cookies necessários por motivos 
técnicos não são usados para criar perfis de usuários. 

Se você recusar a utilização desses cookies ou configurar seu navegador para 
tanto, nosso site não reconhecerá seu navegador e poderá ocorrer que certos 



conteúdos não serão acessíveis ou que certos dados (por exemplo, de um 
formulário) se percam.  

Os cookies obrigatórios utilizados por nós são cookies de sessão, que são 
excluídos automaticamente no fim da sessão. 

2. Cookies de funcionamento 

Estes são cookies que não são necessários para a execução dos serviços online, 
mas que facilitam sua utilização ao armazenar certas opções selecionadas e 
oferecer funções adicionais. Eles são usados, por exemplo, para armazenar 
configurações ou opções do site, como a seleção do idioma ou outras 
configurações online (por exemplo, fontes). Esses cookies e outras tecnologias 
podem ser utilizados para possibilitar funções solicitadas, como a exibição de um 
vídeo.  

Cookies de funcionamento também coletam informações sobre a maneira como 
os serviços online são utilizados, incluindo quais páginas são acessadas com 
maior frequência, quais navegadores ou sistemas operacionais são usados, a 
partir de qual página os usuários chegaram aos serviços online, se um produto 
ou link é exibido ou usado e quais mensagens de erro são geradas. Essas 
informações nos ajudam a melhorar os serviços online, registrar o número de 
usuários, descobrir padrões de utilização, eliminar problemas dentro dos serviços 
online e simplificar a utilização dos serviços online.  

Alguns cookies de análise e desempenho são usados em conjunção com serviços 
disponibilizados por terceiros, incluindo: 

 Adobe Analytics é um serviço de análise da internet da Adobe. O Adobe 
Analytics é utilizado para coletar informações sobre seu uso dos serviços 
online. Os dados gerados são transmitidos a servidores da Adobe nos EUA 
e armazenados neles. Você encontra mais informações no site da Adobe .  

Com as estatísticas obtidas, podemos melhorar nossa oferta e torná-la mais 
interessante para você como usuário. A base para a legalidade é seu 
consentimento, dado por meio do Cookie Consent Manager, e nosso interesse 
legítimo conforme o artigo 7º, IX, da LGPD. 

O cookie armazenado é retido por uma semana. Os arquivos de registro não 
anonimizados nos nossos servidores são excluídos automaticamente após 7 
(sete) dias. 

 

 



3. Cookies com finalidade específica ou de marketing  

Estes cookies coletam informações sobre seus hábitos de navegação e seu 
comportamento online, incluindo navegadores e dispositivos diferentes 
utilizados por você, para exibir anúncios publicitários que possam ser do seu 
interesse nos serviços online e em outras páginas visitadas. Seu comportamento 
de navegação nos serviços online e suas atividades em outros sites podem ser 
utilizados, por exemplo, para supor informações sobre você, que serão utilizadas 
para obter anúncios publicitários mais relevantes para você (o que 
frequentemente é chamado de “publicidade baseada em interesses”). Além disso, 
eles são utilizados para limitar a frequência de exibição de anúncios publicitários 
e averiguar a eficácia de campanhas publicitárias. Eles armazenam as informações 
de que você visitou os serviços online (incluindo as páginas visitadas e os links 
clicados), e possivelmente repassam essas informações para outras empresas, 
como anunciantes e redes publicitárias. Normalmente, esses cookies são 
colocados por terceiros. Dados coletados por cookies de funcionamento (como 
cookies de análise e desempenho) também podem ser utilizados parcialmente 
para finalidades publicitárias. 

A base legal para o tratamento dos dados pessoais coletados por cookies de 
marketing é o legítimo interesse do Wirtgen Group (art. 7º, IX, da LGPD). 

4. Administração de cookies 

Clique no botão abaixo para acessar o Cookie Consent Manager do WIRTGEN 
GROUP. O Cookie Consent Manager é uma ferramenta baseada em cookies de 
navegadores com a qual você pode adaptar as configurações relativas a certos 
cookies de funcionamento, de finalidade específica ou de publicidade. As 
configurações para os cookies obrigatórios não podem ser mudadas, pois elas 
são necessárias. A ferramenta comunica a configuração selecionada aos terceiros 
prestadores de serviços, que então realizam um “opt-out”. O efeito dessa 
configuração está descrito na declaração sobre cookies, privacidade e/ou repasse 
de dados do terceiro.  

Um cookie de “opt-out” é colocado no seu navegador para a realização técnica 
dessa recusa. Este cookie serve somente para atribuir sua recusa. Observe que, 
por motivos técnicos, um cookie de opt-out somente funciona no navegador no 
qual ele foi colocado. Se você excluir os cookies ou utilizar outro navegador ou 
dispositivo, você precisará realizar o opt-out novamente. 

Adaptação de configurações de cookies:  

 



VII. Formulários e contato por e-mail 

Usamos o Silverstripe (https://www.silverstripe.org/ ) para gerar formulários. Os 
dados fornecidos por você são armazenados nos nossos servidores durante 7 
(sete) dias e depois excluídos. 

Você pode entrar em contato conosco por meio de formulários no nosso site ou 
pelo e-mail < jurídico@ciber.com.br>. Se você inserir os dados no formulário 
previsto para tanto, eles serão transmitidos para nós e tratados por nós.  

Além disso, tratamos os dados que você envia para nós voluntariamente.  

Se um contato for feito por meio do endereço de e-mail disponibilizado, os dados 
pessoais fornecidos por e-mail serão tratados (por exemplo, endereço de e-mail, 
nome, sobrenome e outras informações voluntárias). 

A base legal para o tratamento dos seus dados é o artigo 7º, IX da LGPD, pois 
temos um interesse legítimo em poder reagir à sua mensagem. Se o contato por 
formulário ou e-mail ocorrer em conjunção com o fechamento ou a realização de 
um contrato, o artigo 7º, V da LGPD também será uma base legal para o 
tratamento. Se o tratamento de dados pessoais for necessário para cumprir uma 
obrigação legal a qual estamos sujeitos, o artigo 7º, II da LGPD servirá como base 
legal. 

Tratamos dados pessoais dos formulários ou e-mails exclusivamente para o 
processamento do contato. Portanto, os dados não são repassados a terceiros. 
No entanto, se você tiver solicitações concretas, é possível que informações 
incluindo seus dados pessoais sejam repassadas a outras empresas do WIRTGEN 
GROUP, especialistas técnicos ou jurídicos ou tradutores. 

Você pode recusar esse tratamento dos seus dados pessoais. Para isso, basta 
enviar uma mensagem livre aos dados de contato citados acima. 

Porém, nesses casos, pode não ser possível processar sua mensagem. 

Caso os dados sejam necessários para cumprir um contrato ou para realizar 
medidas pré-contratuais, somente será possível realizar uma exclusão prévia se 
as obrigações contratuais ou legais o permitirem. Os prazos de armazenamento 
válidos nesses casos precisam ser averiguados individualmente para os 
respectivos contratos e partes contratuais. 

Se sua mensagem for enviada pelo respectivo formulário, serão armazenados 
ainda os seguintes dados: 

 Data e horário do envio  



O tratamento desses dados durante o processo de envio tem a finalidade de 
evitar um abuso dos formulários e assegurar a segurança dos nossos sistemas de 
tecnologia da informação. Assim, a base legal refere-se ao legítimo interesse do 
Wirtgen Group (artigo 7º, IX, da LGPD). Dados pessoais que tiverem sido 
coletados adicionalmente durante o processo de envio serão excluídos, no mais 
tardar, após um prazo de 7 (sete) dias, salvo se finalidades legais ou contratuais 
possibilitarem um armazenamento adicional. 

VIII. Hospedagem e provedores de infraestrutura 

Alugamos servidores da Microsoft Azure para a operação e disponibilização deste 
site. Esses servidores cumprem diferentes certificações, incluindo a ISO 27001. O 
provedor dos servidores é a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052, EUA). 

Os servidores encontram-se na União Europeia e nos Estados Unidos da América. 
Se dados pessoais de cidadãos da UE forem levados a centros de dados fora da 
União Europeia, esses centros de dados serão reconhecidos por ter o mesmo nível 
de proteção de dados pela utilização de cláusulas contratuais padrão. 

Declaração de Privacidade: https://privacy.microsoft.com/pt-br/privacystatement  

IX. Newsletter 

Você pode assinar nossa newsletter gratuita. Para isso, tratamos os seguintes 
dados: 

 Nome  
 Sobrenome  
 E-mail  
 Empresa  

O tratamento desses dados ocorre com seu consentimento, declarado ao marcar 
a opção correspondente no processo de cadastro. Assim, a base legal é o artigo 
7º, I da LGPD. Após o cadastro, você receberá um e-mail pedindo a confirmação 
do mesmo. Essa confirmação é necessária para que ninguém possa se cadastrar 
com endereços de e-mail desconhecidos.  

Os dados não serão compartilhados a terceiros no âmbito do tratamento de 
dados para o envio de newsletters. Os dados são utilizados exclusivamente para 
o envio de newsletters. No entanto, as newsletters são enviadas em nosso nome 
por subcontratantes, que não são "terceiros". 

Você pode cancelar a assinatura da newsletter em qualquer momento. Cada 
newsletter contém para isso um link para o formulário de cancelamento do 



cadastro. Com isso, possibilitamos ao mesmo tempo a retirada do seu 
consentimento para armazenar seus dados. Mas você também pode encaminhar 
sua retirada de consentimento em qualquer momento numa mensagem livre 
para os dados de contato citados acima.  

Excluiremos seus dados assim que eles não forem mais necessários para cumprir 
a finalidade de sua coleta. Seu endereço de e-mail será armazenado durante o 
período de assinatura da newsletter.  

Os cadastros de assinatura da newsletter são registrados para poder comprovar 
o cadastro conforme as exigências legais. Isso inclui o armazenamento do 
momento de cadastro e da confirmação, assim como o endereço de IP usado por 
você. Em geral, excluímos esses dados pessoais coletados como parte do 
processo de cadastro após 7 (sete) dias a contar da data de coleta.  

X. Candidatura online 

Você tem a possibilidade de se candidatar ao nosso grupo usando nossos 
formulários de candidatura online. Você encontra as diferentes vagas, incluindo 
links para cada formulário de candidatura, e a possibilidade de se candidatar por 
iniciativa própria, através do site:  

https://www.wirtgen-group.com/career/  

Para isso, utilizamos o software Umantis Talent Management e serviços da Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG, uma empresa do Haufe Gruppe, Munzinger Straße 9, 
79111 Freiburg, que atua como subcontratante. O subcontratante está obrigado 
a seguir nossas instruções e a LGPD, e não repassará seus dados a terceiros sem 
autorização.  

A Haufe hospeda os formulários de candidatura individuais. Assim, ao clicar no 
link para a candidatura online, você deixará nossas páginas da web e será 
encaminhado para a Haufe. 

Se você inserir os dados no formulário de candidatura previsto para tanto, eles 
serão repassados para nós e tratados por nós. Trata-se dos seguintes dados 
pessoais (os dados obrigatórios estão marcados com *): 

 Nome e sobrenome *  
 Data de nascimento  
 Endereço de e-mail*  
 Senha*  
 Idioma do usuário  
 Endereço  



 Disponibilidade para contato por telefone  
 URL do seu perfil do LinkedIn e Xing  
 Local de nascimento  
 Informações sobre maioridade* e, no caso de um menor de idade, nome 

dos pais  

Além disso, tratamos os dados enviados voluntariamente por você como 
mensagem ou incluídos nos anexos enviados. 

Antes de você enviar seus dados, pedimos que você nos envie seu consentimento 
para processá-los; referimos a esta Declaração de Privacidade. Depois disso, o 
tratamento dos seus dados ocorrerá com seu consentimento. Assim, a base legal 
é o consentimento (artigo 7º, I, da LGPD).  

Você pode recusar seu consentimento em qualquer momento. Você pode dirigir 
sua recusa em qualquer momento aos dados de contato mencionados acima ou 
à pessoa responsável pela vaga em questão. No entanto, se houver dúvida nesse 
caso, não será possível processar sua candidatura. 

XI. Linha Direta de Compliance 

1. Para que fins a Linha Direta de Compliance é operada? 

De acordo com a Seção 301 (4) da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), o estabelecimento 
de um sistema de denúncia é obrigatório. O Código Alemão de Governança 
Corporativa (item 4.1.3) também recomenda a criação de sistemas de denúncia 
de irregularidades. Independentemente desses requisitos legais, sistemas de 
denúncia de irregularidades, em geral, são considerados componentes 
adequados de Sistemas de Gestão de Compliance (CMS) eficazes, uma vez que 
eles proporcionam aos funcionários e terceiros um espaço protegido para 
denunciar violações de compliance. A linha direta de compliance é um desses 
sistemas de denúncia.  

2. Em que base legal processamos os seus dados?  

 Nós tratamos os dados para a detecção de violações de compliance e 
crimes (por exemplo, prevenção de corrupção) com base no cumprimento 
de uma obrigação legal e no legítimo interesse do Wirtgen Group (art. 7º, 
II e IX da LGPD. 

 Assim, com a linha direta de compliance, perseguimos nossos legítimos 
interesses no contexto da execução da relação de emprego e para a 
investigação de infrações penais. 



 Sob as condições do Art. 88, parágrafo 1 do RGPD e Art. 26, parágrafo 1, 
seção 2 da BDSG, é permitida a coleta, o processamento e a utilização dos 
dados dos empregados com sistemas de denúncia de irregularidades.  

3. Quem está envolvido no tratamento dos meus dados pessoais? 

Estão envolvidos no tratamento dos seus dados pessoais: 

 WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & CO. KG, Reinhard-
Wirtgen-Straße 2, 53578 Windhagen, Alemanha  

 Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265, Estados 
Unidos  

 NAVEX Global, 5500 Meadows Road, Suite 500, Lake Oswego, OR 97035, 
Estados Unidos (Hotline provider) 

 Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda. 

Se necessário, os dados serão compartilhados com: 

 Departamentos internos, tais como os departamentos de Diretoria 
Operacional e Jurídico e Compliance;  

 Autoridades policiais e administrativas, tribunais e advogados;  
 A fim de investigar sua denúncia, é possível que informações, incluindo 

seus dados pessoais, sejam compartilhados a outras empresas do 
WIRTGEN GROUP, especialistas técnicos e jurídicos ou tradutores para as 
finalidades acima mencionadas.  

4. Os dados são transferidos para um país terceiro? 

Os dados são passados para o Center for Global Business Conduct da empresa-
mãe e para o prestador de serviços, ambos localizados nos EUA. Os dados são 
também transferidos para a Alemanha, onde se encontra a sede da WIRTGEN, 
para fins de gestão e contabilidade. No entanto, o WIRTGEN GROUP tomou 
precauções para garantir a proteção dos seus dados pelo menos com o mesmo 
nível de proteção que o detalhado nesta Política de Privacidade. 

5. Quais dados precisam e/ou podem ser fornecidos e o que acontece com 
eles? 

O fornecimento de dados fica a critério do denunciante, razão pela qual não é 
possível determinar as categorias exatas de dados pessoais, independentemente 
do caso individual. 

 

 



XII. RSS feeds 

Você tem a possibilidade de receber informações interessantes e atuais do nosso 
site por meio de RSS feeds. Se você assinar nossos RSS feeds, nossos artigos e 
notícias aparecerão no seu leitor de feeds. Diferentemente do que ocorre para 
newsletters, nesse caso, não tratamos seus dados pessoais, pois é seu sistema 
que acessa nossas notícias e não o contrário. Se você quiser saber mais sobre o 
tratamento de dados em RSS feeds, entre em contato com o provedor do seu 
leitor de feeds. 

XIII. Google Maps 

Neste site, utilizamos a oferta do Google Maps da Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA para poder exibir mapas interativos 
diretamente no site.  

Incluímos esses mapas seguindo as leis de proteção de dados. Ao utilizá-los, 
nenhum dado é enviado à Google através de você, como usuário, contanto que 
você não ative o mapa. Ao ativar o mapa, você indica estar de acordo com o 
tratamento de seus dados pessoais. Assim, a base legal é o consentimento (artigo 
7º, I, da LGPD). 

Com sua visita ao nosso site, a Google recebe a informação de que você acessou 
a respectiva página do nosso site. Além disso, são transmitidos os seguintes 
dados: 

 Endereço de IP  
 Data e horário do acesso  
 Diferença de zonas de fuso horário para o Greenwich Mean Time (GMT)  
 Conteúdo da solicitação (página concreta)  
 Status de acesso/código de status HTTP  
 Volume de dados transmitido  
 Site de origem da solicitação  
 Navegador  
 Sistema operacional e sua interface  
 Idioma e versão do software do navegador.  

Isso ocorre independentemente de a Google disponibilizar uma conta de usuário 
na qual você esteja conectado ou de você não possuir uma conta de usuário. Se 
você estiver logado na Google, seus dados serão atribuídos automaticamente à 
sua conta. Se você não desejar que seu perfil seja atribuído à sua conta da Google, 
você precisará sair da conta antes. A Google armazena seus dados como perfis 
de utilização e os utiliza para finalidades de publicidade, pesquisa de mercado 
e/ou personalização de seus sites conforme a necessidade.  



Essa avaliação ocorre principalmente (mesmo para usuários não conectados) para 
trazer publicidade personalizada e informar outros usuários da rede social sobre 
suas atividades no nosso site. Você pode ter um direito de se opor à formação 
desses perfis de usuário, mas você precisa entrar em contato com a Google para 
fazer uso dele. 

Você pode obter outras informações sobre a finalidade e a abrangência da coleta 
de dados e de seu tratamento pelos provedores de plugins nas declarações de 
privacidade do provedor. Lá, você obtém também outras informações sobre seus 
direitos nesse sentido e possibilidades de configuração para proteger sua 
privacidade: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=de .  

XIV. Links para mídias sociais 

Não utilizamos plugins de mídias sociais nas nossas páginas na web. Os links 
visíveis são meros links para os provedores citados. Especificamente, por meio 
desses links, chega-se ao canal do YouTube do WIRTGEN GROUP, à nossa página 
do Twitter e à nossa página do LinkedIn. Quando você clica nesses links, o 
provedor da respectiva página trata seus dados pessoais. Se você tiver um perfil 
nela e estiver conectado, sua visita das nossas páginas poderá ser atribuída ao 
seu perfil.  

Você encontra mais informações nas nossas políticas de privacidade na respectiva 
página de mídia social e nas informações do provedor da plataforma (YouTube: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=de ; Twitter: 
https://help.twitter.com/pt/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy ) 

XV.  Direitos dos Titulares 

A seguir, gostaríamos de resumir seus direitos conforme a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

1. Direito de retirada de consentimento (artigo 18º, IX da LGPD) 

Você tem o direito de retirar seus consentimentos em qualquer momento. A 
retirada do consentimento não afeta a legalidade do tratamento ocorrido devido 
ao consentimento até o momento de sua retirada. Você será informado sobre 
isso antes de enviar o consentimento. 

2. Direito de acesso (artigo 18º, II, da LGDP) 

 De acordo com o art. 18 da LGPD, você tem o direito de exigir de nós uma 
confirmação sobre nosso tratamento de dados pessoais relativos à sua pessoa. 
Se esse for o caso, você terá o direito de acessar esses dados pessoais e as 
seguintes informações:  



 As finalidades do tratamento desses dados;  
 As categorias de dados pessoais tratados por nós;  
 A quem esses dados foram divulgados ou ainda serão divulgados, 

principalmente se isso ocorrer em relação a destinatários em países 
terceiros ou organizações internacionais;  

 Se possível, o prazo planejado para o armazenamento dos dados pessoais, 
ou, se não for possível, os critérios para a definição desse prazo;  

 A existência de um direito à retificação ou exclusão dos dados pessoais 
relativos à sua pessoa ou à limitação do tratamento por nós, ou a 
existência de um direito de oposição ao tratamento por nós;  

 A existência de um direito de apresentar reclamação a uma autoridade de 
supervisão;  

 Se os dados pessoais não forem coletados de você, todas as informações 
disponíveis sobre a origem dos dados; e  

 Se uma tomada de decisão automatizada, incluindo a criação de perfil, 
ocorre no sentido do artigo 20, e seus parágrafos da LGPD e, em caso 
positivo, informações úteis sobre a lógica subjacente, bem como a 
importância e as consequências previstas de tal tratamento para você.  

Se dados pessoais forem transmitidos a um país terceiro ou a uma organização 
internacional, você tem o direito de receber informações sobre quais garantias 
adequadas asseguram que as determinações da LGPD serão cumpridas também 
por esses destinatários. 

3. Direito à retificação (artigo 18º, III, da LGPD) 

Você pode solicitar de nós a retificação imediata de dados incorretos relativos à 
sua pessoa. Além disso, levando em conta as finalidades do tratamento, você 
ainda tem o direito de exigir que dados pessoais incompletos sejam completados, 
inclusive por meio de uma declaração complementar. 

4. Direito à exclusão de dados ou “direito a ser esquecido” (artigo 18º, VI da 
LGPD) 

Você tem direito a exigir a exclusão imediata de dados por nós contanto que um 
dos motivos a seguir exista:  

 Os dados não são mais necessários para as finalidades para as quais eles 
foram coletados ou tratados de outra forma;  

 Você retira seu consentimento no qual o tratamento de dados se baseia e 
não existe outra base legal para o tratamento;  

 Você se opõe ao tratamento nos termos do artigo 18º, parágrafo 2 da 
LGPD, e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento;  



 Os dados foram tratados de forma ilegal;  
 A exclusão dos dados é necessária para cumprir uma obrigação legal; ou  
 Os dados foram coletados em conjunção com serviços oferecidos da 

empresa de informação.  

Se tivermos publicado seus dados e estivermos obrigados a excluí-los, 
tomaremos medidas adequadas, levando em conta a tecnologia disponível e os 
custos de implementação, para informar os responsáveis sobre sua solicitação da 
exclusão dos dados. 

5. Direito à limitação do tratamento  

De acordo com o Art. 6, III, LGPD, só poderemos tratar dados de forma limitada 
quando todos os princípios de proteção de dados forem cumpridos e de acordo 
com a respectiva base legal. 

6. Obrigação de notificação relativa à retificação ou exclusão de dados 
pessoais ou restrição de tratamento  

Temos a obrigação de informar todos os destinatários aos quais seus dados 
foram divulgados sobre uma retificação ou exclusão dos seus dados, ou sobre 
uma limitação do tratamento. Isso somente não se aplica se essa comunicação se 
revelar impossível ou implicar um esforço desproporcional.  

Se você o exigir, informaremos você sobre esses destinatários. 

7. Direito de portabilidade dos dados (artigo 18º, V da LGPD) 

Você tem o direito de receber portabilidade de dados pessoais, mediante sua 
solicitação e de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, sujeito aos segredos comerciais e industriais. . 

8. Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis (artigo 
20º da LGPD) 

No nosso site, seus dados não são o objeto de decisões que ocorrem 
exclusivamente por meio de tratamento automatizado (como a definição de 
perfis).  

9. Direito de oposição (artigo 18º, §2º da LGPD) 

Se tratarmos seus dados devido a um interesse legítimo, você terá o direito de se 
opor ao tratamento se os motivos para tanto se originarem de sua situação 
particular. Isso se aplica inclusive no caso de uma definição de perfil baseada 
nessas disposições. Nesse caso, não trataremos mais seus dados, exceto se 



pudermos comprovar motivos legítimos e passíveis de proteção para o 
tratamento. Esses motivos precisam prevalecer sobre seus interesses, direitos e 
liberdades ou servir para efeitos de declaração, exercício ou defesa de direitos. 

Se tratarmos seus dados para realizar publicidade direta, você poderá se opor ao 
tratamento dos dados. Isso também se aplica para a definição de perfis, contanto 
que ela esteja ligada com tal publicidade direta.  

Após sua oposição, seus dados não serão mais tratados para essas finalidades. 

Para uma oposição, basta enviar uma mensagem livre para os dados de contato 
citados na página 1. 

10. Direito de apresentar reclamação a uma autoridade de supervisão (artigo 
18º, §1º, da LGPD) 

Você tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de supervisão, 
principalmente no país membro do seu local de residência, no seu local de 
trabalho ou no local da suposta violação, se você considerar que o tratamento 
dos dados relativos a você violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso ocorre 
sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial que 
possa estar à sua disposição. 

Divulgação 

A WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG localizada na 
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, D-53578 Windhagen, Alemanha, usará as informações 
inseridas no formulário, assim como as informações adicionais coletadas no curso 
da investigação, para fins de investigação e resolução da reclamação enviada. A 
reclamação será examinada por funcionários designados na rede privada do 
grupo WIRTGEN GROUP. Durante o curso da investigação, talvez as informações, 
incluindo seus dados pessoais, precisem ser compartilhadas para os fins 
supracitados com outras empresas da WIRTGEN GROUP, especialistas técnicos, 
conselheiros jurídicos e tradutores. Nesse contexto, você consente que seus 
dados pessoais possam ser transmitidos a outros países com diferentes, ou talvez 
menos protetivas, leis de proteção de dados, embora a WIRTGEN GROUP tenha 
adotado medidas para garantir que seus dados pessoais sejam armazenados em 
segurança e fiquem protegidos e processados de acordo com os padrões 
compatíveis com a LGPD. Você tem direito a solicitar acesso aos seus dados 
pessoais, que seus dados pessoais sejam retificados ou apagados e, em 
determinadas circunstâncias, você pode se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Para mais informações sobre nossas práticas de tratamento de 
informações pessoais, por favor visite esta página. 


