
Privacidade
Declaração de Privacidade de Informação do Website da Spies Hecker para coletar  dados “máximos” e seu uso, incluindo Comercialização
Directa e Transacções.
Bem-vindo a www.spieshecker.pt. O nosso compromisso na Spies Hecker é manter a confidencialidade e segurança da Informação
Pessoal de todos os visitantes deste Website. Como parte desse compromisso, desejamos que todos nossos visitantes saibam que
informação coletamos a respeito deles, porquê estão sendo coletadas e qual o seu destino. Gostaríamos e agradeceríamos que lesse esta
Declaração de Confidencialidade da Informação.
Nesta página, a Spies Hecker coleta informação de quatro formas.
Em primeiro lugar, coletamos passivamente informação de maneira automática, enviada pelo seu "browser” de navegação pela web.
Geralmente esta informação incluirá o seu nome de domínio, (o nome do site que vem após o símbolo @ no seu endereço electrónico).
Também poderá incluir o nome do usuário (o nome pelo qual é conhecido conforme está escrito antes do símbolo @ no seu endereço
electrónico). A quantidade de informação enviada depende da configuração do seu "browser” de navegação pela web; por favor verifique o
seu “browser” caso deseje saber que informação está a ser enviada.
Utilizamos a informação enviada automaticamente pelo seu “browser” para saber que páginas visitou dentro do nosso Website [que website
visitou antes de chegar ao nosso e onde irá uma vez que saia]. Desta forma, a Spies Hecker poderá desenvolver estatísticas que são muito
úteis para entender como os nossos visitantes utilizam o Website. A Spies Hecker interpreta estes dados estatísticos num esforço contínuo
para apresentar o conteúdo do seu Website de acordo com o que os clientes procuram e num formato que eles considerem o mais
agradável.
A segunda forma de coleta é a de podermos, de maneira activa, obter informação sobre si instalando o nosso próprio "marcador" no seu
computador. Geralmente, este marcador chama-se “cookie” e permite-nos conhecê-lo através de um identificador único gerado pelo
computador. Ao proporcionar-lhe um identificador único, podemos criar uma base de dados das suas preferências e selecções anteriores, e
quando estas preferências e selecções tenham que ser coletadas de novo, elas serão fornecidas por nós automaticamente, o que
economizará o seu tempo e esforço. Por exemplo, depois da compra de um determinado produto, caso deseje comprá-lo novamente, a sua
escolha anterior em tamanho, cor ou outras características estarão disponíveis e podem ser accionadas de forma mais rápida. O seu
computador poderá estar especificamente configurado para recusar a instalação do “cookie”; por favor verifique o seu “browser” para mais
informação.
A terceira forma de coleta é efectuada nesta página, onde coletamos informação quando se comunica ou responde às perguntas,
questionários ou solicitações que temos disponíveis. Se nos enviar uma mensagem electrónica, voluntariamente está a dar-nos essa
informação. (Poderá decidir não responder a nenhuma pergunta e poderá continuar a sua visita, mas os serviços ou características
relacionados poderão não ser proporcionados). Toda a informação gerada por computador, como a sua mensagem electrónica, poderá ser
utilizada ou compartilhada com os parceiros Spies Hecker , terceiros e/ou transmitida a outro país. Um exemplo de terceiros que poderão
receber a sua Informação Pessoal seria um contratado de processamento de dados que opere sistemas de computação em nossa
representação. De acordo com a Diretriz Europeia, se a Spies Hecker conhece os nomes ou categorias dos terceiros receptores, a Spies
Hecker pode proporcionar esta informação neste espaço. Sempre que os dados forem transferidos a terceiros, os mesmos estarão,
contratualmente, sujeitos a cumprir as nossas políticas de confidencialidade.
A quarta forma dá-se quando formaliza uma transacção, como, por exemplo, numa compra nesta página, em que coletaremos a informação
necessária para terminar a transacção, incluindo o seu nome, endereço de entrega, os produtos selecionados e outros dados e informações
necessárias ao devido pagamento. Não conservamos informação de crédito ou outros dados de pagamento mais do que o tempo necessário
para cumprir com os requisitos legais e de auditoria.
A Spies Hecker pode utilizar a informação coletada no www.spieshecker.pt (excepto a informação de crédito) para quaisquer finalidades
lícitas. Por exemplo, poderemos utilizar a informação para fins de comercialização directa (marketing). Poderemos analisá-la para fins
históricos, estatísticos ou científicos, ou poderemos conservá-la para sua conveniência, caso retorne a esta página futuramente. No curso de
quaisquer destas actividades, poderemos transmitir a informação a outro país e/ou compartilhá-la com terceiros. Também poderemos utilizá-
la para investigar violações de segurança ou cooperar com as autoridades nalgum processo judicial.
Para além disso, é provável que no passado tenhamos coletado informação similar sobre si. Concordando com os termos da nossa política
de confidencialidade, está a autorizar-nos a continuar a utilizar quaisquer destas referidas informações.
Para sua conveniência, esta página pode conter certos "hyperlinks" a outras páginas da Spies Hecker, assim como a páginas fora da Spies
Hecker. Ainda que a Spies Hecker tenha incluído a Declaração de Confidencialidade de Informação referente aos dados coletados em
todos os seus Websites, não nos podemos comprometer nem garantir a correcta obtenção de dados nas páginas de "hyperlinks" e websites
que não são propriedade da Spies Hecker, na forma deste documento. Portanto, recomendamos-lhe que leia a política e declaração de
confidencialidade em cada website visitado.
Pode solicitar acesso à informação que Spies Hecker tenha coletado sobre si neste Website através de spieshecker@axaltacs.com 
Se tiver qualquer dúvida, comentários, sugestões sobre como podemos fazer este Website mais útil ou se ainda estiver preocupado com o
uso que fazemos da sua Informação Pessoal, por favor entre em contacto connosco através do spieshecker@axaltacs.com  
Política Global da Spies Hecker de Privacidade de Informação
Na Spies Hecker comprometemo-nos a manter a privacidade e segurança da Informação Pessoal de todos os visitantes deste "website".
Como parte deste compromisso, a Spies Hecker encontra-se num processo de implementação da actualização da sua Política Global de
Privacidade de Informação e das suas Declarações de Privacidade de Informação, para refletir as necessidades actuais dos nossos visitantes
para saber quais as informações que são coletadas sobre eles, porque as coletamos e para onde as mesmas são
encaminhadas. Recomendamos que leia a nossa Política Global de Privacidade de Informação.
Esta política define o compromisso da Spies Hecker de proteger a privacidade de Informação Pessoal, coletada ou utilizada no curso da
condução dos negócios da Spies Hecker. Numa base global, a Spies Hecker estabelecerá e manterá procedimentos que sejam
consistentes com esta Política e fará com que o mesmo ocorra com as suas empresas afiliadas.
Respeitamos o direito à privacidade dos indivíduos.
A Spies Hecker respeitará os requisitos legais existentes com relação à privacidade da Informação Pessoal, e compromete-se a adequar-se
às leis aplicáveis. A Spies Hecker irá, periodicamente, revier as suas práticas de coleta, utilização e revelação da Informação Pessoal, a fim
de assegurar o cumprimento da lei e regulamentos.
Informamos sobre todas as Informações Pessoais coletadas.
A Spies Hecker avisará quando uma informação pessoal for coletada ou quando qualquer informação reunida seja fornecida a terceiros.
Todos os avisos explicarão a necessidade da informação e descreverão como a informação será utilizada. A informação pessoal não será
utilizada para, directamente, comercializar nenhum produto ou serviço a pessoas identificáveis, a não ser que essa possibilidade tenha sido
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divulgada antecipadamente e tenha sido dada ao indivíduo oportunidade de não participação.
Explicamos as conseqüências do processo de coleta e processamento da Informação Pessoal.
A Spies Hecker irá expor as consequências de qualquer decisão pelos indivíduos que optem em não fornecer eventual Informação Pessoal
solicitada pela Spies Hecker.
Obtemos consentimento expresso para informações sensíveis.
A Spies Hecker manterá procedimentos para assegurar que informação sobre crianças ou outras categorias de informação sensível
somente sejam coletadas com consentimento expresso e sejam protegidas contra o uso indevido, de acordo com a legislação aplicável.
Processamos e distribuímos as informações de forma consistente ao aviso.
A Spies Hecker coletará e utilizará a Informação Pessoal de forma consistente aos avisos que foram enviados.
Entretanto, a Spies Hecker poderá decidir pela retirada das características identificáveis da Informação Pessoal coletada, podendo o
resultado da Informação Pessoal ser então utilizado para fins estatísticos, históricos, científicos ou outros, observadas as disposições legais.
Fornecemos segurança à informação.
A Spies Hecker manterá a segurança da Informação Pessoal e protegerá a integridade da referida informação, com um grau de cuidado
comercialmente razoável.
Fornecemos aos indivíduos um meio de acesso e correcção das suas informações.
A Spies Hecker manterá procedimentos consistentes com a legislação aplicável, para que cada indivíduo possa aceder à sua Informação
Pessoal coletada e, quando apropriado, possa corrigir qualquer informação que esteja desactualizada ou incompleta, alterar o seu nível de
consentimento, ou ter a sua Informação Pessoal apagada.
Requeremos a terceiros que processam dados da Spies Hecker que cumpram a política da Spies Hecker.
A Spies Hecker solicitará, contractualmente, a outros que adquiram ou forneçam Informação Pessoal da Spies Hecker, ou para ela,
incluindo aqueles que sejam contratados para fornecer suporte técnico, para adoptarem e se adequarem aos princípios e objectivos desta
política.
Forneceremos meios para que as reclamações sejam processadas.
A Spies Hecker publicará os procedimentos para resposta às reclamações relacionadas a potenciais desvios dos procedimentos
estabelecidos para proteger a Informação Pessoal.
Revelaremos a Informação Pessoal quando requerido por lei ou ordem judicial.
A Spies Hecker irá, sob certas circunstâncias permitidas ou requeridas pela lei ou ordem judicial, coletar, utilizar e/ou revelar a Informação
Pessoal, de acordo com procedimentos que não necessitem de aviso prévio nem da realização de actividades relacionadas (por exemplo, em
conexão com investigações impostas pela lei).
Alinharemos os nossos processos de Recursos Humanos com a politica da Spies Hecker.
A Spies Hecker alinhará os seus processos, políticas, práticas e diretrizes de Recursos Humanos (para informação que é coletada ou utilizada
referente a empregados antigos, actuais ou futuros), para se adequar a esta política.
Reservamo-nos o direito de alterar esta política.
A Spies Hecker poderá, e reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar e actualizar esta política ou as práticas de negócios
relacionadas a esta. As alterações eventualmente efetuadas pela Spies Hecker NÃO atingirão, retroactivamente, as informações previamente
coletadas.
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