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Declaração de Privacidade do Grupo Topcon Positioning 

Sua privacidade e confiança são importantes para nós e esta Declaração de Privacidade (“Declaração”) fornece 

informações importantes sobre como o Topcon (“Topcon”, “nós” ou “nos”) lida com informações pessoais. Esta 
Declaração descreve quais os dados pessoais que são por nós recolhidos através de nossos sites, aplicativos, 

produtos, software, ou serviços que se conectam a tais sites, aplicativos, produtos e/ou software, bem como 
através de nossas atividades de vendas e de marketing (coletivamente, nossos “Serviços”) e o propósito pelo qual 

recolhemos e tratamos (“recolher” ou “tratar”) suas informações pessoais.  

O objeto da proteção de dados são os dados pessoais (doravante “dados pessoais” ou “informações pessoais”), 

que são todas as informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável; isto inclui, por exemplo, 

nomes ou números de identificação.  

O Topcon compromete-se a cumprir os regulamentos de privacidade aplicáveis (“Leis Aplicáveis”) e adotámos as 

exigências destas Leis Aplicáveis em nossas práticas relativas ao gerenciamento de dados pessoais na nossa 
atividade diária. As Leis Aplicáveis incluem, mas não se limitam ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da 

Europa (“RGPD”), bem como o Federal Privacy Act 1988 da Austrália, os Privacy Principles da Austrália (“APP”), o 

Consumer Privacy Act da Califórnia (“CCPA”), o Data Protection Act 2018 do Reino Unido (“DPA do Reino Unido”) e 

o Personal Information Protection and Electronic Documents Act do Canadá (“PIPEDA”) e legislação provincial 
aplicável substancialmente semelhante no Canadá. 

Por favor, leia esta Declaração com atenção e entre em contato com nosso Encarregado da Proteção de Dados 
(dpo@topcon.com) se você tiver alguma dúvida sobre nossas práticas de privacidade ou sobre suas escolhas de 
informações pessoais. Informações adicionais também estão disponíveis no Centro de Privacidade do Topcon em 
https://www.topconpositioning.com  

É importante que você verifique com frequência as atualizações feitas a esta Declaração. Uma versão atualizada 

desta Declaração está sempre acessível em nosso site.  

Esta Declaração foi atualizada pela última vez em 9 de dezembro de 2020.  

1. Que informações sobre você são recolhidas pelo Topcon?  

O Topcon pode solicitar e/ou recolher certas informações pessoais sempre que você interagir connosco, utilizar um 
Serviço, quando você inserir informações pessoais em nosso site ou nos fornecer informações pessoais de 
qualquer outra forma, incluindo seu nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone, etc., bem como 
informações relacionadas com pesquisas de satisfação do cliente, hábitos de compra do cliente, informações de 
garantia e/ou outras informações de compra ou outras informações voluntariamente fornecidas por você. O 
Topcon também pode recolher outras informações técnicas, tais como seu endereço IP, endereço MAC, 
fornecedor de serviços de internet, plataforma operacional do computador, navegador da Web, geolocalização e 
outras informações similares. Também recolhemos dados pessoais tais como nome, sobrenome, e-mail e número 
de telefone da pessoa de contato relevante de sua empresa. Se você trabalha a título individual, também 
recolhemos informações de pagamento, tais como informações bancárias e número de identificação fiscal/IVA. O 
Topcon limita a recolha de informações pessoais àquelas que são necessárias para os fins identificados no 
momento ou antes do momento em que tais informações são recolhidas. Você não tem nenhuma obrigação de 
fornecer quaisquer informações pessoais ao Topcon. No entanto, as informações que o Topcon recebe dos clientes 
nos ajudam a personalizar e a melhorar a experiência nos sites do Topcon. Se você não fornecer tais informações, 
algumas funcionalidades dos sites do Topcon podem não estar disponíveis para você.  
 
Quando suas informações obtidas por nós estiverem sujeitas aos APP, você poderá ter o direito de usar um 

pseudônimo ao interagir com nossos Serviços. Também recolhemos informações pessoais de terceiros, tais como 
nossos parceiros, prestadores de serviços e sites disponíveis ao público, para oferecer Serviços que acreditamos 

possam ser de interesse e para nos ajudar a manter a exatidão dos dados e a fornecer e melhorar os Serviços.  
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Não recolhemos nem usamos intencionalmente informações pessoais de crianças menores de 13 anos, e não o 
faremos no futuro sem antes obter o consentimento verificável dos pais ou do responsável legal. Se uma criança 
que sabemos ser menor de 13 anos nos enviar informações de identificação individual, só usaremos essas 
informações para responder diretamente à criança, para obter o consentimento dos pais ou para avisar os pais. 

2. Nome e dados de contato  

A Topcon Positioning Systems Inc., uma empresa da Califórnia (7400 National Drive, Livermore, CA 94550 Estados 
Unidos), suas afiliadas (incluindo a Topcon America Corporation) e joint ventures controladas (veja as diversas 
localizações da empresa em https://www.topconpositioning.com/) são o(s) responsáveis pelo tratamento de seus 
dados pessoais. Sua localização e a sua relação com o grupo Topcon serão a chave para identificar as entidades 
Topcon relevantes que atuam como responsável pelo tratamento ou subcontratante de suas informações pessoais. 

3. Como o Topcon trata seus dados pessoais?  

1. O Topcon recolhe, obtém, utiliza e fornece informações pessoais de maneira apropriada.  

2. O Topcon se esforça ao máximo para garantir que os dados pessoais são rigorosos e atualizados.  

3. O Topcon toma as medidas necessárias e apropriadas para gerenciar dados pessoais, incluindo a proteção 
de dados pessoais contra acesso não autorizado, perda, divulgação e danos.  

4. O Topcon cumpre as suas obrigações nos termos das Leis Aplicáveis, mantendo os dados pessoais 
atualizados; conservando-os e destruindo-os em segurança; não recolhendo nem conservando quantidades 

excessivas de dados; protegendo os dados pessoais contra perda, utilização abusiva, acesso não autorizado e 
divulgação e assegurando que medidas técnicas apropriadas estejam em vigor para proteger os dados pessoais. Ao 

determinar os prazos de conservação de dados, o Topcon toma em consideração as leis locais, as obrigações 
contratuais e as expetativas e exigências de nossos clientes.  

5. O Topcon cumpre as leis, os regulamentos e as diretrizes que lhes são aplicáveis, bem como as regras 
internas sobre informações pessoais.  

6. Ao contratar o tratamento de dados pessoais a terceiros, o Topcon só confia em contratantes que 

preenchem os requisitos baseados nas regras internas do Topcon. O Topcon gerencia tais contratantes de maneira 
apropriada.  

7. O Topcon mantém-se atualizado em relação a eventuais alterações das Leis Aplicáveis.  

4.  Qual é a Finalidade e o Fundamento Jurídico do Tratamento de Informações Pessoais?  

Nós recolhemos, utilizamos, divulgamos, transferimos e conservamos informações pessoais quando necessário 

para fornecer nossos Serviços e para nossos fins operacionais e comerciais, conforme descrito nesta Declaração.  

O Topcon garante que, no processo de fornecimento de seus produtos e serviços, obterá apenas os dados pessoais 
necessários para realizar a sua atividade através das entidades comerciais Topcon para as finalidades de utilização 

(conforme descrito abaixo).  

O Topcon pode tratar suas informações pessoais para as seguintes finalidades e com os seguintes fundamentos 

jurídicos:  

Finalidade Natureza do Tratamento Fundamento 

Jurídico/Finalidade 

Venda de Serviços Processo de vendas e gestão das relações 

contratuais relacionadas com nossos Serviços. 

Prestação de Serviços e/ou a 

execução de um contrato 

Utilização de Serviços Execução e utilização de Serviços, 

planejamento, desenvolvimento, fabricação, 

Prestação de Serviços e/ou 
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instalação, suporte, treinamento e manutenção 

de máquinas e equipamentos, fornecendo e 
distribuindo informações, designadamente, 

informações sobre Serviços, contato sobre 
garantia, questões relacionadas com o serviço e 
as vendas. 

execução de um contrato 

Marketing e Comunicação Serviços de comunicação e de processamento 
de informações, campanhas publicitárias, 

exposições e outros eventos para promover 
Produtos, bem como entregar e sugerir 

conteúdo à sua medida, tais como notícias, 
pesquisas, relatórios e informações comerciais 

e para personalizar sua experiência com nossos 
Serviços e fornecer e distribuir brochuras, 

materiais e amostras de Produtos. 

Consentimento; o seu 
legítimo interesse e do 

Topcon em enviar/receber 
comunicações de marketing 

relevantes.  

As comunicações de 
marketing permitem optar 
pelo não recebimento para 
efeitos de marketing direto. 
Se, por algum motivo, seus 
esforços para cancelar a 
inscrição não forem bem 
sucedidos, envie um e-mail 
para o Topcon, para 
stopcontact@topcon.com 
para cancelar a inscrição. Por 
favor, tenha em atenção que 
em alguns países, você pode 
ser obrigado a optar por 
receber estas 
comunicações. 

Melhoria de nosso site Personalização de sua experiência em nossos 

sites; envio seletivo de informações que possam 
ser de seu interesse; concursos e sorteios; 

pesquisa de mercado e pesquisas on-line; 
monitoramento automático de informações 

estatísticas para determinar como os sites do 

Topcon estão sendo utilizados. 

Melhoria e manutenção dos 

sites. Utilização dos sites da 
maneira mais fácil e eficiente 

possível 

Melhoria dos Serviços  

 

Realização de pesquisas sobre Serviços e análise 
dos resultados 

Melhoria, desenvolvimento, 
otimização de Serviços e da 

experiência do usuário de 
Serviços 

Conformidade/Regulamentação Exercício de direitos e cumprimento de 

obrigações previstas e exigidas por leis e 
regulamentos, dando assistência numa 

investigação, em conexão com qualquer 
processo legal, para proteger e defender nossos 

direitos e propriedade, ou os direitos ou 

segurança de terceiros, para fazer cumprir esta 

Declaração de Privacidade, ou acordos com 
terceiros ou para efeitos de fraude/prevenção 

Cumprimento das 

obrigações legais  
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de crimes. 

Processo de Candidatura Recolhemos dados pessoais relativos aos 

candidatos a emprego em conexão com nosso 

processo de candidatura/recrutamento. Nos 
casos em que os dados pessoais são recolhidos 
em conexão com uma vaga específica em 

aberto, conservaremos os dados pessoais do 
candidato durante não mais do que 30 dias 

após a data em que a vaga deixe de estar 
disponível. Nos casos em que forem recolhidos 

dados pessoais que não estejam 
especificamente associados a uma vaga em 

aberto, conservaremos os dados pessoais do 
candidato por não mais do que 180 dias. Caso 

pretendamos manter suas informações pessoais 

em arquivo por mais tempo para tomar em 
consideração para futuras oportunidades de 

emprego, pediremos seu consentimento, que, 
se for dado, poderá ser retirado a qualquer 

momento. 

Consentimento 

 

5. Cookies e Analytics  

5.1. Cookies 

Nós conservamos os chamados “cookies” a fim de lhe proporcionar uma gama abrangente de funcionalidades e 

para melhorar a utilização dos nossos sites. Os “cookies” são pequenos ficheiros que são armazenados em seu 

computador com a ajuda de seu navegador de internet. Se não pretender a utilização de “cookies”, você pode 

impedir o armazenamento de “cookies” em seu computador, fazendo as configurações apropriadas em seu 
navegador de Internet. Tenha em atenção que isto pode limitar as funcionalidades e a gama de funções de nossa 
oferta.  

Em particular, utilizamos os seguintes cookies:  

Google Analytics - para monitorar e analisar o tráfego que chega ao site e as visitas à página no site  

MixPanel - para analisar anonimamente as interações dos visitantes com o site para resolução de problemas e 
melhoria do design do site  

Pardot - para registrar as informações de contato do usuário para fins de preenchimento das informações 

solicitadas sobre o produto, acompanhamento do revendedor e pedidos de teste de software   

Estes cookies não conseguem identificá-lo pessoalmente. Em qualquer caso, o uso de cookies é justificado com 
base em nosso legítimo interesse em um design orientado para a procura e na avaliação estatística de nosso site, e 

no fato de os seus legítimos interesses não se sobreporem ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f), RGPD.  

5.2. Google Analytics  

Nós utilizamos o Google Tag Manager, serviços de análise web da Google Inc. (“Google”). A Google utiliza 

“cookies”, que são ficheiros de texto colocados em seu dispositivo, para ajudar o site a analisar seu uso do 

https://www.topconpositioning.com/ . Também usamos MixPanel (versão atualizada do Google Analytics) para 

registrar as ações do site dos usuários finais que criaram logins em nosso site de suporte, 
https://www.topconpositioning.com/support.  

https://www.topconpositioning.com/
https://www.topconpositioning.com/support
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 As informações geradas pelo cookie sobre seu uso de nosso Site (incluindo seu endereço IP reduzido) serão 

transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. A Google utilizará essas informações 

para avaliar seu uso de nossos sites, para compilar relatórios sobre a atividade de nosso Site para operadores de 

sites e para fornecer outros serviços associados ao uso de nosso site e serviços relacionados ao uso da Internet. A 

Google também poderá transferir estas informações a terceiros se isto for exigido por lei ou se terceiros 

processarem estes dados em nome da Google.  

 Para mais informações sobre como a Google utiliza suas informações, consulte a Política de Privacidade da Google:  

https://www.google.com/policies/privacy/   

Você pode desativar o Google Analytics usando um add-on de navegador se não quiser a análise do site. Você pode 

baixar o add-on do navegador aqui: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Você pode se opor ao uso do 

Google Analytics.  

O Google Analytics é utilizado com base em nosso interesse legítimo em um design orientado para a procura, 
avaliação estatística e publicidade eficiente de nosso Site e no fato de os seus interesses legítimos não se 
sobreporem ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f), RGPD. 

6.  Tratamento de dados pessoais sensíveis  

Nós não tratamos dados pessoais sensíveis (por exemplo, dados de saúde ou religiosos) de você, a menos que 
tenhamos recebido previamente o seu consentimento por escrito ou se permitido ou exigido pela Lei Aplicável. 

7.  Partilha dos seus dados pessoais  

Seus dados pessoais serão partilhados, ou provavelmente serão partilhados, no seio das seguintes entidades:  

  

□  Nosso Grupo de Empresas e nos certificamos de que todo o Grupo Topcon respeite as Leis Aplicáveis, na 
medida em que sejam relevantes, e somente partilha suas informações pessoais dentro do Grupo Topcon se 
isso for legítimo, por exemplo, porque existem acordos intragrupo necessários em vigor ou porque serve 
propósitos administrativos internos, caso em que avaliaremos seus interesses conflituantes de acordo com 
as Leis Aplicáveis.  
  

□  Fornecedores de serviços terceiros cuidadosamente selecionados com base em sua conformidade com as 
Leis Aplicáveis, na medida em que sejam relevantes e somente para cumprir os serviços que nos prestam, 
tais como software, sistema e suporte de plataforma; serviços de marketing direto; serviços de hospedagem 
em nuvem; publicidade; análise de dados; e atendimento e entrega de pedidos. Nossos prestadores de 
serviços terceiros não estão autorizados a partilhar ou utilizar as informações pessoais que lhes 
disponibilizamos para qualquer outra finalidade que não seja a de nos fornecer serviços. Celebraremos os 
acordos legais necessários com os prestadores de serviços terceiros a fim de proteger suas informações 
pessoais.  

□  Parceiros Comerciais – o Topcon pode partilhar informações pessoais com parceiros comerciais a fim de 

melhorar sua experiência com Topcon e para fins de marketing do Topcon. O Topcon pode partilhar dados 

não pessoais agregados sobre vendas, clientes, visitantes do site e informações relacionadas com o site com 

terceiros. Celebraremos os acordos legais necessários com nossos parceiros comerciais a fim de proteger 

suas informações pessoais.  

  

Nós não vendemos suas informações pessoais a terceiros.  

8. Termos específicos do RGPD, do DPA do Reino Unido e dos APP 

Seus direitos e seus dados pessoais nos termos do RGPD, da DPA do Reino Unido e dos APP 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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O RGPD, o DPA do Reino Unido e os APP lhe concedem certos direitos em relação aos seus dados pessoais. 

Existem diferenças em relação ao RGPD, ao DPA do Reino Unido e aos APP, porém, em geral, você tem os 
seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais. 

Para exercer os seus direitos abaixo, por favor, entre em contato connosco para o endereço de contato 

relevante indicado na cláusula 2. 

Direito de acesso  

Você tem o direito de nos solicitar o acesso aos dados pessoais tratados a seu respeito nos termos do Art. 15.º 

do RGPD, do DPA do Reino Unido e dos APP, a qualquer momento.  

Direito à retificação de dados incorretos  

Você tem o direito de nos solicitar a retificação imediata dos dados pessoais que lhe dizem respeito, se estes 
estiverem incorretos.  

Direito ao apagamento  

Nos termos dos requisitos estabelecidos no Art. 17.º RGPD e no DPA do Reino Unido, você tem o direito de 

nos solicitar o apagamento dos dados pessoais que lhe dizem respeito. Estes requerimentos fornecem 
especificamente um direito ao apagamento quando os dados pessoais deixarem de ser necessários para a 

finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, os dados pessoais forem tratados ilicitamente, você se 
opõe ao tratamento ou os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica 

decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. 
Quanto ao período durante o qual os dados são conservados, consulte o nº 13 desta Declaração de proteção 

de dados.  

Direito à limitação do tratamento  

Você tem o direito de nos pedir para limitar o tratamento de acordo com o Art. 18.º RGPD e o DPA do Reino 
Unido. Este direito existe especialmente quando a exatidão dos dados pessoais é contestada entre o usuário e 
nós, por um período que nos permita verificar a exatidão dos dados pessoais, no caso em que o titular dos 

dados que tem o direito de apagamento se opõe ao apagamento dos dados pessoais e solicita a limitação de 
seu uso, no caso em que não precisamos mais dos dados pessoais para os fins do tratamento, mas eles são 
exigidos pelo titular dos dados para a declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial, 
bem como se o exercício bem sucedido de uma objeção entre nós e o usuário ainda for controverso.  

Direito à portabilidade dos dados  

Você tem o direito de receber os dados pessoais que nos forneceu em um formato estruturado, de uso 

corrente e de leitura automática, de acordo com o Art. 20.º RGPD e o DPA do Reino Unido.  

Direito de oposição 

Nos termos do Art. 21.º do RGPD e do DPA do Reino Unido, você tem o direito de se opor, a qualquer 

momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais 

que lhe digam respeito com base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) ou f) RGPD. Nós cessaremos o 

tratamento dos dados pessoais, a não ser que apresentemos razões imperiosas e legítimas para esse 

tratamento que prevaleçam sobre seus interesses, direitos e liberdades, ou para efeitos de declaração, 

exercício ou defesa de um direito num processo judicial.  

Direito de apresentar uma reclamação  

Você também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo responsável no Estado 

Membro de sua residência habitual, local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração, 
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se considerar que o tratamento dos dados pessoais que lhe diga respeito viola o RGPD e o DPA do Reino 

Unido.  

Uma lista de todas as autoridades europeias de proteção de dados pode ser encontrada aqui: 

http://ec.europa.eu/justice/article 29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.  

No que respeita ao Reino Unido, as reclamações podem ser feitas na ICO - https://ico.org.uk/make-a-

complaint/  

Na medida em que os APP forem aplicáveis às suas informações pessoais recolhidas pelo Topcon:  

• Você pode entrar em contato com o Topcon, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida ou questão 

sobre esta Declaração ou sobre a forma como suas informações pessoais têm sido tratadas. 

• Você pode fazer uma reclamação sobre privacidade ao responsável pela privacidade relevante (ver 

cláusula 2). 

• O responsável pela privacidade considerará primeiro sua reclamação para determinar se há medidas 

simples ou imediatas que podem ser tomadas para resolver a reclamação. Em geral, respondemos à sua 
reclamação no prazo de uma semana. 

• Se sua reclamação exigir uma análise ou investigação mais detalhada, confirmaremos o recebimento da 
mesma dentro de uma semana e nos esforçaremos por concluir nossa investigação sobre sua 

reclamação prontamente. Podemos pedir-lhe que forneça mais informações sobre sua reclamação e o 

resultado que está buscando. Normalmente, reuniremos fatos relevantes, localizaremos e analisaremos 

documentos relevantes e falaremos com as pessoas envolvidas. 

• Na maioria dos casos, investigaremos e responderemos a uma reclamação no prazo de 30 dias após o 

recebimento da mesma. Se o assunto for mais complexo ou nossa investigação puder demorar mais 
tempo, nós o informaremos. 

• Se você não estiver satisfeito com nossa resposta à sua reclamação, ou se considerar que o Topcon 

poderá ter violado os APP, o DPA do Reino Unido ou o RGPD, você tem o direito de fazer uma 

reclamação à autoridade de proteção de dados relevante.   

• Informações de contato para o Escritório do Comissário de Informação Australiano podem ser 

encontradas aqui:  

https://www.oaic.gov.au/  

 

9. Termos específicos canadenses (apenas residentes do Canadá) 

Consentimento para receber mensagens eletrônicas 

Podemos, com seu consentimento expresso, enviar-lhe informações sobre produtos ou serviços que sejam de 

seu interesse, incluindo informações sobre atividades atuais, anúncios gerais, próximos produtos e serviços, 

mudanças em nossos produtos ou serviços e eventos futuros. Estas comunicações podem ser enviadas de várias 
maneiras, inclusive por e-mail, por mensagem de texto, por outra forma de mensagem eletrônica e através dos 
Serviços. Se você optar por se inscrever para receber informações sobre produtos ou serviços que possam ser de 

seu interesse, recolheremos e usaremos suas informações de contato, incluindo seu endereço de e-mail, para 
este fim. 

Você pode retirar seu consentimento para este uso de suas informações pessoais entrando em contato 

connosco pelo e-mail dpo@topcon.com. 

Você também pode optar por não receber mensagens eletrônicas comerciais em seu endereço eletrônico 
utilizando o mecanismo de cancelamento de assinatura que será incluído em cada mensagem eletrônica que lhe 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://www.oaic.gov.au/
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seja enviada. Mesmo se você optar por não receber comunicações de marketing, poderemos enviar certas 
comunicações de serviço, tais como confirmações ou anúncios de segurança, por e-mail, através dos Serviços, ou 

por mensagem de texto ou por outra forma de comunicação. 

Se você nos enviar um e-mail, ou nos fornecer feedback através dos Serviços, recolheremos seu endereço de e-
mail e o conteúdo completo de seu e-mail, incluindo arquivos anexos, e outras informações que você nos 
fornecer. Também poderemos usar e exibir seu nome completo e endereço de e-mail quando você enviar uma 

notificação por e-mail a um amigo através dos Serviços (tal como num convite). 

Proteção adicional de informações pessoais 

Os únicos funcionários que têm acesso às suas Informações Pessoais são aqueles com “necessidade de 
conhecer” ou cujas funções razoavelmente exigem tais informações. 

Direito de acesso e correção de informações pessoais 

Na medida prevista pelo PIPEDA e leis provinciais aplicáveis substancialmente semelhantes, você tem o direito 
de nos solicitar o acesso e a correção dos Dados Pessoais que lhe dizem respeito. Para iniciar o processo de 

solicitação, envie um e-mail para dpo@topcon.com indicando que deseja fazer uma solicitação.  

Podemos solicitar que você forneça identificação suficiente para permitir o acesso à existência, utilização ou 
divulgação de suas Informações Pessoais ou qualquer correção das mesmas. Tais informações de identificação 
devem ser utilizadas somente para este fim. Tentaremos responder a cada um de seus pedidos por escrito o 
mais tardar trinta (30) dias após o recebimento de tais pedidos. Nós o avisaremos por escrito se não pudermos 

atender a seus pedidos dentro deste prazo. Poderá ser cobrada uma taxa administrativa razoável para fornecer 

as informações. O custo aproximado da taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes da divulgação das 
informações. 

Transferências transfronteiriças de informações pessoais 

Por favor, tenha em atenção que podemos transferir informações, incluindo Informações Pessoais, para uma 
jurisdição que não possui as mesmas leis de proteção de dados que o Canadá, conforme descrito na cláusula 10 
abaixo. Tais informações podem se tornar acessíveis aos tribunais, às entidades responsáveis pela aplicação da 
lei e às autoridades nacionais na(s) jurisdição(ões) onde são conservadas. Se você não quiser que suas 
informações sejam transferidas ou armazenadas fora do Canadá, você não deve nos fornecer nenhuma 
Informação Pessoal. 

10. Transferência e conservação transfronteiriça de seus dados pessoais  

O Topcon é uma organização global, e suas informações pessoais podem ser, ou provavelmente serão, conservadas 

e tratadas fora de seu país de origem. Tomamos medidas para garantir que as informações que recolhemos são 

tratadas de acordo com esta Declaração e os requisitos da legislação aplicável, onde quer que os dados estejam 

localizados. Independentemente da localização, o Topcon trata os dados pessoais conforme descrito nesta 

Declaração.  

O Topcon tem redes, bancos de dados, servidores, sistemas, suporte e balcões de ajuda localizados em nossos 

escritórios em todo o mundo. Colaboramos com terceiros, tais como, serviços de hospedagem em nuvem, 

fornecedores e suporte tecnológico localizados em todo o mundo para atender às necessidades de nossos 

negócios, trabalhadores e clientes. Tomamos as medidas apropriadas para assegurar que as informações pessoais 
são tratadas, protegidas e transferidas de acordo com a legislação aplicável. Em alguns casos, podemos precisar de 

divulgar ou de transferir suas informações pessoais no seio do Topcon ou para terceiros localizados fora de seu 
país de origem. As zonas em que esses destinatários estão localizados variam periodicamente, mas podem incluir 

os Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Itália, Reino Unido, 

Irlanda, Portugal, Austrália e outros países onde o Topcon está presente ou utiliza contratantes.  

Quando transferimos informações pessoais do Espaço Econômico Europeu ou do Canadá para outros países em 
que as leis aplicáveis não oferecem o mesmo nível de proteção de privacidade de dados que em seu país de 
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origem, tomamos medidas para fornecer um nível apropriado de proteção de privacidade de dados. Por outras 

palavras, seus direitos e garantias permanecem com suas informações pessoais. Por exemplo, usamos cláusulas 
contratuais aprovadas, acordos multilaterais de transferência de dados, acordos intragrupo e outras medidas 

destinadas a garantir que os destinatários de suas informações pessoais as protegem. Se pretender saber mais 
sobre nossas práticas de transferência de dados, por favor, entre em contato com nosso Encarregado da Proteção 
de Dados.  

11. Por quanto tempo guardamos suas informações pessoais?  

Nós apagamos ou tornamos suas informações pessoais anônimas assim que elas deixarem de ser necessárias para 
os fins para os quais foram recolhidas ou utilizadas de acordo com esta Declaração. Como regra, conservamos seus 
dados pessoais durante o período de utilização ou relação contratual, acrescido de um período razoável de tempo 
durante o qual mantemos backups após o apagamento.  

12. Medidas de segurança e proteção  

O Topcon leva a sério a segurança dos dados, e usamos tecnologias e procedimentos apropriados para proteger as 

informações pessoais. Nossas políticas e procedimentos de segurança da informação estão estreitamente 

alinhados com os padrões internacionais amplamente aceites e são revisados regularmente e atualizados 

conforme necessário para atender nossas necessidades comerciais, mudanças na tecnologia e exigências 
regulatórias.  

13. Links para outros sites 

Os sites do Topcon podem conter links para outros sites. Esses sites de terceiros têm suas próprias políticas de 

privacidade, incluindo cookies, e nós o encorajamos a revisá-los. Eles irão regular o uso das informações pessoais 
que você enviar, ou que são recolhidas por cookies durante a visita a esses sites. Esta Declaração não é aplicável a 

sites de terceiros e quaisquer dados pessoais que você fornecer a sites de terceiros são de seu próprio risco.  

14. Consentimento/ Reconhecimento 

Ao utilizar ou fornecer informações pessoais através de um site do Topcon, você manifesta seu acordo e/ou seu 
reconhecimento aos termos e condições desta Declaração. Se você não concordar com estes termos e condições, 
por favor, não divulgue nenhuma informação pessoal através de um site do Topcon. 

 

***  
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