
 

   
 

Aviso de Privacidade 
 

A Weener Plastics Group B.V. ("Weener"), e as suas empresas associadas compreende e respeita a sua 

privacidade. Este aviso de privacidade foi elaborado nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados 

brasileira (L. 13.709/2018), bem como atende aos princípios estabelecidos junto ao Regulamento Geral 

de Proteção de Dados da União Europeia (EU DSGVO), e busca informá-lo sobre a nossa política de 

privacidade e proteção de dados  

Caso você tenha perguntas ou sugestões sobre esta Declaração de Proteção de Dados, dirija-se a nós 

através dos contatos disponíveis ao final deste aviso.  

 

1 – Dados Pessoais que você fornece e nós tratamos 

Dados pessoais são todas as informações referentes a uma pessoa singular identificada ou identificável, 

tais como o nome, os dados de permanência, o endereço de e-mail e o número de telefone. Quando 

você contrata, utiliza, interage com nosso website, ou se comunica conosco de alguma forma, você 

pode nos fornecer algumas informações. Os tipos de Dados Pessoais e a forma como a Empresa os 

coleta, atendem aos princípios da transparência, finalidade e legitimidade. 

Listamos abaixo as situações em que nós podemos tratar seus Dados Pessoais:  

 

Finalidades de Tratamento: 

 

➢ Identificá-lo para responder suas solicitações efetuadas em nossos canais de atendimento, como o 

e-mail e o telefone da Empresa; 

➢ Identificá-lo para eventual participação em nossos processos seletivos após recebimento dos dados 

fornecidos por você através de nosso e-mail ou presencialmente, ou através de agência de 

empregos na qual você possui vínculo; 

➢ Envio de nossa Newsletter, como forma de manter os clientes informados sobre as evoluções atuais. 

Sempre com base em nossos interesses legítimos previstos no artigo 7º, IX da LGPD e o art.º 6 (1) 

(f) do DSGVO. Este recebimento pode facilmente ser cancelado através de link enviado no e-mail 

recebido ou mediante requerimento, a qualquer tempo.  

Dados Tratados 

➢ Nome Completo; 

➢ Telefone; 

➢ E-mail; 



 

   
 

➢ Endereço; 

➢ Experiência Profissional; e 

➢ Formação Acadêmica. 

 

Importante lembrar que você é o responsável pela veracidade e precisão dos dados informados e pode 

sempre nos contatar para retifica-los ou atualizá-los. 

Informamos que os Dados Pessoais coletados neste ambiente estão sob os nossos cuidados e 

responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão feitos 

dentro dos limites e propósitos descritos neste Aviso. 

Ressaltamos que todos os dados são tratados em conformidade com a lei aplicável, sendo cada dado 

usado apenas para uma finalidade específica e necessária para atendimento de sua demanda, não 

havendo desvirtuação do uso destes dados.  

Pontuamos ainda que nosso conteúdo não é direcionado às crianças e adolescentes, logo, não fazemos 

avaliação, qualificação ou coleta intencional de seus Dados Pessoais. Se você tem menos que 18 anos 

de idade, pedimos que não envie quaisquer dados pessoais por meio de nosso website ou quaisquer 

outras plataformas, sem o consentimento expresso e a participação de um responsável. 

2 – Compartilhamento de seus Dados Pessoais 

Seus Dados Pessoais não são comercializados com terceiros e apenas os compartilhamos na proporção 

necessária para atender as finalidades anteriormente indicadas.   Nós estabelecemos com as empresas, 

às quais nós disponibilizamos dados pessoais, acordos para assegurar a mesma proteção e sigilo destas 

informações.  

 

3 – Cookies e Tecnologias de Rastreamento 

Nossa plataforma digital utiliza cookies, para tratar de forma automática os dados sobre seu uso de 

nosso website e tornar sua experiência mais agradável e prática. Ao utilizar esses cookies, tomamos 

medidas para garantir que sua privacidade seja protegida e respeitada em todos os momentos. 

Quando você visita nossa página, será informado por um aviso especifico, sobre a utilização destes 

pequenos arquivos, sua forma de regulação e poderá consentir ou não com seu uso, a depender do 

tipo de Cookie. 

Também utilizamos ferramentas para serviço de análise de publicidade, como o Google Analytics, 

dentro dos padrões mais restritos de acesso e compartilhamento de dados.  



 

   
 

4 – Seus direitos enquanto Titular de Dados Pessoais 

Os Dados Pessoais são seus e a lei brasileira concede a você uma série de direitos relacionados a eles, 

sendo eles: confirmação e acesso, correção, anonimização, bloqueio e exclusão, portabilidade, 

informações sobre compartilhamento e consentimento, oposição e retirada de consentimento.   

 

Para sua segurança, sempre que você apresentar uma requisição para exercer seus direitos, podemos 

solicitar algumas informações e/ou documentos complementares para que possamos comprovar a sua 

identidade e suas solicitações serão avaliadas conforme viabilidade jurídica e comercial.   

 

5 – Segurança aplicada ao Tratamento de Dados 

Os Dados Pessoais tratados pela Weener são protegidos por medidas físicas, técnicas e organizacionais 

de segurança, visando, desta forma, reduzir riscos de incidentes de segurança sobre estes dados. 

 

6 – Falar com a Weener sobre Dados Pessoais 

Se você acredita que seus Dados Pessoais foram tratados de maneira incompatível com este Aviso ou 

com as suas escolhas enquanto Titular dos seus Dados Pessoais, ou, ainda, se você tiver dúvidas, 

comentários ou sugestões relacionadas a este Aviso e à forma como tratamos seus Dados Pessoais, 

nosso DPO - Encarregado de Dados está à disposição nos seguintes meios de contato: 

 

E-mail: dpobrazil@wppg.com 

Endereço para correspondências: Avenida Jornalista Paulo Zingg, nº 47, Vila Jaraguá, 

São Paulo - SP, CEP 05157-030 

 

7 – Mudanças no Aviso de Privacidade 

Estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a forma como operamos. Desta forma, este 

Aviso de Privacidade pode passar por atualizações para refletir as melhorias realizadas. Assim, nos 

reservamos no direito de alterar este Aviso sempre que necessário, visando garantir a você mais 

segurança e conveniência e melhorar cada vez mais sua experiência. Logo, recomendamos a visita 

periódica desta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações efetivadas. 

 

 

Data da última atualização: Janeiro de 2023.  


