Aviso de privacidade da Energizer
Data da última revisão: 14 de março de 2019

A PRIVACIDADE E AS SUAS INFORMAÇÕES
Bem-vindo aos nossos Websites. A sua privacidade e confiança são importantes para nós. Este
aviso de privacidade explica de que modo os nossos Websites, aplicações, incluindo aplicações
móveis, produtos, software, promoções ou serviços (a que designamos no seu conjunto como
"Serviços") utilizam as suas informações pessoais. Este aviso é aplicável, exceto caso seja
fornecido um aviso de privacidade separado ou complementar.

QUE TIPOS DE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS?
A Energizer recolhe uma quantidade limitada de informações diretamente junto de si, para
alguns serviços tais como quando pretende participar em promoções. O tipo de informações
que recolhemos depende da forma como interage connosco. Expanda as secções abaixo para
saber mais.

INFORMAÇÕES QUE FORNECE VOLUNTARIAMENTE À
ENERGIZER
Se optar por participar numa das nossas promoções, podemos recolher as seguintes
informações:


Nome próprio, apelido, endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone ou outros dados
semelhantes

Se optar por comprar produtos ou serviços a partir do nosso Website, podemos solicitar-lhe
informações de pagamento, as quais podem incluir:


Número do cartão utilizado para o pagamento, código de segurança, data de validade e outras
informações semelhantes

Se optar por colocar uma questão ou comunicar um problema através da nossa hiperligação de
contacto, podemos recolher informações pessoais como as seguintes:


Nome próprio, apelido, endereço postal, endereço de e-mail, número de telefone ou outras informações
semelhantes

Se optar por ser um fornecedor nosso, podemos recolher as seguintes informações:


Dados de contacto, localização e produtos ou serviços oferecidos pela sua empresa, bem como
informações relacionadas com preços, aprovisionamento e outras práticas de negócios, caso se candidate
para ser um fornecedor aprovado

Se optar por concorrer a um posto de trabalho, podemos recolher as seguintes informações:







Habilitações literárias
Licenças e diplomas aplicáveis
Historial de empregos anteriores
ID nacional
Referências
Quaisquer outros dados que decida facultar

Caso seja aceite para uma entrevista ou emprego, iremos recolher outras informações
relevantes além das informações facultadas durante o processo de recrutamento e que
passarão a fazer parte da sua ficha pessoal.

INFORMAÇÕES RECOLHIDAS ATRAVÉS DE WEBSITES E SERVIÇOS
Recolhemos informações sobre o modo como interage com o nosso Website e outros Serviços
através da utilização de cookies, etiquetas de píxeis e outras tecnologias semelhantes. Isto
inclui também informações de utilização, histórico de navegação e informações sobre o modo
como navega nos nossos Serviços. Podemos ainda recolher informações sobre o seu
dispositivo, incluindo endereço IP, localização, prestador de serviços de Internet, ID do
dispositivo e sistema operativo.
Podemos ainda recolher informações demográficas, tais como o seu país e preferência de
idioma, uma vez que a nossa política de privacidade poderá ser ligeiramente diferente
consoante o país onde vive.

INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
Podemos obter informações através de parceiros, prestadores de serviços, fornecedores e
outros terceiros que são tipicamente entidades empresariais (embora alguns possam ser
empresas públicas e de educação) e que podem estar localizados em locais diferentes daquele
onde operamos. Recolhemos estes dados para melhorar a sua experiência no nosso Website,
por exemplo. Estes terceiros dividem-se nas seguintes categorias:




Empresas de publicidade e marketing
Parceiros e plataformas de redes sociais
Parceiros promocionais

COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES
Utilizamos as informações que recolhemos para fins legais, de acordo com os nossos interesses
legítimos, bem como para fins de conformidade.
Expanda as secções abaixo para saber mais.

PARA COMUNICAR
Podemos utilizar as informações de contacto que nos forem fornecidas através do nosso
Website de promoções para oferecer prémios ou ofertas promocionais. Quando a promoção
terminar, eliminamos essa informação dos nossos sistemas. As promoções podem incluir avisos
adicionais que fornecem mais informações sobre a utilização das suas informações pessoais,
podendo ser requerido o seu consentimento nos mesmos.
Podemos utilizar as informações fornecidas através da hiperligação de contacto para comunicar
consigo sobre problemas dos produtos ou efetuar reembolsos.

PARA OPERAÇÕES EMPRESARIAIS
Podemos utilizar as informações fornecidas para proceder à monitorização e prevenção de
crime ou fraude, proteger os nossos direitos legais e cumprir obrigações contratuais.

PARA FUNCIONALIDADE E MELHORIA
Podemos utilizar cookies para que os nossos Websites funcionem de forma eficiente e
forneçam informações analíticas. Para mais informações, leia o aviso de cookies da Energizer.

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A NOSSA UTILIZAÇÃO (apenas
visitantes do EEE)
Se se encontrar no Espaço Económico Europeu, o nosso fundamento jurídico para recolher e
utilizar as informações pessoais descritas acima dependerá das informações pessoais em
questão e do contexto específico em que as recolhermos.
No entanto, apenas recolheremos informações pessoais suas se tivermos a sua autorização
para o fazer, se precisarmos de informações pessoais para celebrar um contrato consigo, se
tivermos uma obrigação legal de o fazer ou se o tratamento for do nosso legítimo interesse
(como o tratamento para fins administrativos, prevenção de fraude ou atos criminosos e como
apoio à segurança das informações) e não anular os seus interesses de proteção de dados ou
direitos e liberdades fundamentais.
Se lhe solicitarmos que nos faculte informações pessoais para cumprir um requisito legal ou
para celebrar um contrato consigo, deixá-lo-emos claro no momento da recolha dos dados.
Informaremos também se o fornecimento dessa informação é obrigatório e explicaremos as
consequências do não fornecimento da informação.

Do mesmo modo, se recolhermos e utilizarmos as suas informações pessoais com base nos
nossos interesses legítimos (ou dos de um terceiro), tomaremos medidas razoáveis para enviar
um aviso claro e descrever os nossos interesses legítimos.
A Energizer Holdings é o responsável pelo tratamento de todas as informações pessoais
recolhidas no EEE, exceto em caso de existência de uma política complementar em contrário.
Se tiver alguma questão ou precisar de informações adicionais acerca do fundamento jurídico
de qualquer atividade de tratamento específica, ou se pretender contactar o responsável pelo
tratamento, contacte-nos através do endereço PRIVACY@ENERGIZER.COM.

COMO PARTILHAMOS AS INFORMAÇÕES
Trabalhamos através das nossas filiais para fornecer Serviços. Também trabalhamos com
empresas parceiras e fornecedores autorizados ("Parceiros"). Quando partilhamos as suas
informações pessoais com os nossos Parceiros, recorremos a medidas adequadas,
normalmente medidas contratuais, para limitar a utilização das suas informações unicamente a
fins legais e autorizados que sejam consistentes com o aviso de privacidade, bem como
medidas de confidencialidade e segurança adequadas.
A Energizer não partilha nem vende informações pessoais que nos forneça através dos nossos
Websites para qualquer utilização separada por um terceiro. Ocasionalmente, podemos
fornecer informações (estatísticas) agregadas sobre os nossos clientes, vendas, padrões de
tráfego online e informações relacionadas a terceiros respeitáveis para nos ajudar a melhorar
os nossos Serviços. Estas estatísticas não incluem quaisquer informações que permitam a
identificação específica de um indivíduo.
Partilhamos informações com terceiros quando exigido por lei ou para responder a processos
legais, para proteger os nossos clientes, para proteger vidas, para manter a segurança dos
nossos Serviços e para proteger os nossos direitos legais.
Expanda as secções abaixo para saber mais

COM FILIAIS E SUBSIDIÁRIAS
Podemos partilhar quaisquer informações facultadas por si, incluindo informações pessoais, com as
nossas entidades afiliadas e subsidiárias em todo o mundo. Estas entidades podem estar localizadas em
países diferentes do seu e podem ter padrões de privacidade diferentes, e possivelmente inferiores,
daqueles do seu país de origem.

COM TERCEIROS
Podemos partilhar os seus dados pessoais com prestadores de serviços terceiros. Estes não
estão autorizados a partilhar ou utilizar as suas informações pessoais para quaisquer fins além
dos serviços que nos prestarem. Partilhamos as suas informações para os fins estabelecidos
neste aviso de privacidade, com as seguintes categorias de destinatários terceiros:




Aqueles que nos ajudam na entrega de encomendas ou a gerir consultas ou dúvidas sobre produtos
Aqueles que nos ajudam no recrutamento e contratação
Aqueles que nos ajudam na administração dos nossos Websites, ofertas e promoções

VENDAS, FUSÕES E AQUISIÇÕES
Podemos divulgar informações pessoais como parte de uma transação corporativa contemplada ou
efetiva, como uma reorganização, fusão, venda, joint venture, atribuição, transferência ou outra
disposição de toda ou qualquer parte da nossa empresa, ativos ou ações (incluindo no que diz
respeito a qualquer processo de bancarrota ou semelhante).

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS PESSOAIS
A Energizer é uma organização global e as suas informações pessoais podem ser
armazenadas ou processadas fora do seu país de origem, incluindo em países que podem
não oferecer o mesmo nível de proteção para as suas informações pessoais que o seu país
de origem. Dispomos de medidas para assegurar que quando as suas informações pessoais
são transferidas internacionalmente, as mesmas são sujeitas às garantias apropriadas de
acordo com as leis de proteção de dados (artigos 44.º a 50.º do Regulamento Geral de
Proteção de Dados ou RGPD da UE).
Estas incluem normalmente garantias contratuais, tais como que cada parceiro para quem
os dados pessoais são transferidos seja obrigado a manter os dados seguros e protegidos, e
a não os utilizar para fins diferentes dos especificados pela Energizer.
Se pretender obter mais informações sobre as nossas práticas de transferência de dados ou
obter uma cópia de quaisquer medidas de proteção relevantes ou dos países onde tratamos
dados pessoais, contacte-nos através do endereço PRIVACY@ENERGIZER.COM.

AS SUAS OPÇÕES E DIREITOS
A Energizer respeita os seus direitos no que diz respeito à forma como as suas informações
pessoais são utilizadas e partilhadas. Pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais ou a

correção dos mesmos. Se se encontrar na UE, poderá ter direitos adicionais conferidos pelo
RGPD.
Expanda as secções abaixo para saber mais.

ACESSO, CORREÇÃO OU ELIMINAÇÃO DAS SUAS
INFORMAÇÕES
Se pretender corrigir ou atualizar as suas informações pessoais, ou solicitar o acesso a ou a
eliminação das suas informações pessoais, pode contactar-nos através de
PRIVACY@ENERGIZER.COM
Tenha em atenção que somos obrigados a verificar a sua identidade antes de facultarmos
informações pessoais. Se solicitar uma alteração ou a eliminação das suas informações
pessoais, tenha em atenção que podemos ser obrigados a reter determinadas informações
para fins de manutenção de registos e/ou para concluir quaisquer transações a que tenha
dado início antes de solicitar essa alteração ou eliminação. Algumas das suas informações
podem também continuar nos nossos sistemas e noutros registos, conforme necessário
para cumprir a legislação aplicável.

DIREITOS ADICIONAIS DE PRIVACIDADE DOS DADOS
Pode ter direitos adicionais ao abrigo do RGPD da UE e determinadas leis de outros países.
Por exemplo, se estiver no EEE, poderá solicitar:






A finalidade do processamento
As categorias de dados pessoais afetadas
Quem mais fora da Energizer pode ter recebido dados enviados por nós
Qual foi a fonte de informação se não nos tiver facultado diretamente
Durante quanto tempo serão armazenados

Em vários países, tem o direito de apresentar uma queixa junto da autoridade de privacidade
dos dados competente se tiver dúvidas quanto à forma como processamos as suas informações
pessoais.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM
PRIVACIDADE
Abaixo poderá encontrar informações importantes adicionais, tais como de que modo
comunicamos alterações a este aviso, as nossas práticas de retenção de dados, utilização de
informações pessoais de menores e segurança das informações.

Expanda as secções abaixo para saber mais.

SEGURANÇA
A segurança das suas informações é importante para nós. Quando processamos os seus dados,
utilizamos medidas de segurança administrativas, técnicas e organizacionais razoáveis e
adequadas para proteger as suas informações pessoais contra riscos, tais como perda
temporária ou permanente, destruição ou acesso não autorizado ou ilegal, alteração, utilização
ou divulgação.
Exigimos que os nossos fornecedores e parceiros apliquem proteções semelhantes quando
acedem ou utilizam informações pessoais que partilhamos com eles. É evidente que nenhuma
tecnologia, transmissão de dados ou sistema é totalmente seguro. Se tiver razões para
acreditar que a sua interação connosco já não é segura, notifique-nos de imediato através do
endereço PRIVACY@ENERGIZER.COM.

INFORMAÇÕES PESSOAIS DE MENORES
Cumprimos a lei de proteção da privacidade online das crianças dos EUA e leis semelhantes
noutros países, se aplicável aos Serviços da Energizer. Não recolhemos intencionalmente
informações pessoais de menores sem a devida autorização de um progenitor ou representante
legal. Se considerar que recolhemos informações pessoais de um menor sem a devida
autorização, informe-nos através do endereço PRIVACY@ENERGIZER.COM

RETENÇÃO
Retemos as suas informações pessoais pelo período necessário para: lhe oferecer os serviços
que nos tiver solicitado, conforme necessário para cumprir obrigações legais (por ex., cumprir
requisitos de retenção de registos obrigatórios ou de retenção legal), conforme acordado num
formulário de consentimento, para resolver disputas e para, de qualquer outro modo, dar
cumprimento aos fins, direitos e obrigações descritos no presente aviso de privacidade.
Os períodos de retenção podem variar significativamente com base no tipo de informação e no
modo como é utilizada. Os nossos períodos de retenção têm por base critérios que incluem
períodos de retenção obrigatórios por lei, litígios pendentes ou potenciais, os nossos direitos de
propriedade intelectual ou direitos de propriedade, requisitos contratuais, necessidades ou
diretivas operacionais e arquivo histórico.

SITES E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O presente aviso de privacidade não aborda nem somos responsáveis pelas políticas e práticas
de terceiros ou outras organizações que não operem em nosso nome, incluindo políticas e
práticas relacionadas com privacidade e segurança, recolha de dados, utilização de tratamento,
armazenamento e divulgação. Isto inclui:



qualquer terceiro que utilize um site ou serviço ao qual este site está ligado
qualquer programador de aplicações, fornecedor de aplicações, fornecedor de plataformas de redes
sociais, fornecedor de sistemas operativos, fornecedor de serviços sem fios ou fabricante do dispositivo –
incluindo qualquer informação pessoal que divulgue a tais organizações através de ou relacionada com os
Serviços, as aplicações ou páginas de redes sociais da Energizer.

ALTERAÇÕES A ESTE AVISO
Ocasionalmente podemos fazer alterações a este aviso de privacidade de modo a refletir com
precisão as nossas práticas, Serviços e a cumprir os requisitos legais. A data da última revisão,
no início deste aviso, indica a última vez que o aviso foi alterado e esta é atualizada sempre que
é publicada uma revisão.
Quaisquer alterações a este aviso de privacidade entrarão em vigor quado as publicarmos no
nosso Website. Recomendamos que o consulte regularmente para se manter informado acerca
de quaisquer alterações ao nosso aviso.

