
 Polí�ca de Privacidade para www.rollon.com 

 Damos-lhe as boas-vindas ao nosso site e agradecemos seu interesse em nossa empresa. Levamos a 
 proteção de seus dados pessoais muito a sério e processamos seus dados somente de acordo com a 
 legislação aplicável sobre proteção de dados pessoais, em par�cular o Regulamento Geral de Proteção de 
 Dados da UE ("RGPD") e leis locais específicas, se for o caso. Esta polí�ca de privacidade de dados fornece 
 ao Usuário todas as informações sobre como Rollon processa seus dados pessoais ao visitar nosso Site e 
 sobre seus direitos como �tular dos dados. 

 Alguns esclarecimentos sobre a terminologia u�lizada: 

 "dados pessoais" são informações que permitem iden�ficar uma pessoa �sica. Isto inclui por exemplo - 
 entre outros - nome, data de nascimento, endereço, número de telefone, endereço de e-mail ou endereço 
 IP. 

 "dados anônimos" são dados que não têm nenhuma referência a um usuário. 

 Toda terminologia u�lizada tem o mesmo significado atribuído no RGPD, exceto indicação em contrário. 

 Os direitos dos Usuários 

 Gostaríamos de informá-lo sobre seus direitos enquanto �tular dos dados. Estes direitos são definidos nos 
 Ar�gos 15º - 22º do RGPD e incluem os direitos de: 

 •  Acesso (Art. 15º RGPD) 

 •  Eliminação/direito a ser esquecido (Art. 17º RGPD) 

 •  Re�ficação (Art. 16º RGPD) 

 •  Portabilidade dos dados (Art. 20º RGPD) 

 •  Restrição do processamento dos dados (Art. 18º RGPD) 

 •  Objeção contra o processamento de dados (Art. 21º RGPD). 

 Para exercer esses direitos, entrar em contato (de preferência) com  privacy@rollon.com  . O mesmo se aplica 
 em caso de dúvida sobre como processamos seus dados. O Usuário também tem o direito de apresentar 
 uma reclamação junto a uma autoridade de supervisão da proteção de dados. 

 Direito de objeção 

 Observar o seguinte em relação ao direito de objeção: 

 Quando processamos os dados pessoais para fins de marke�ng direto (informações adicionais em nossa 
 declaração de privacidade para clientes/fornecedores), o Usuário tem o direito de se opor a este 
 processamento de dados a qualquer momento sem fornecer as razões para tal objeção. Isto também se 
 aplica à definição de perfil, na medida em que esteja associada ao marke�ng direto. 

 Se o Usuário se opuser ao processamento para marke�ng direto, nós não processaremos mais seus dados 
 pessoais para tais fins, mas isso não afetará qualquer a�vidade correspondente anterior. A objeção é 
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 gratuita e pode ser feita informalmente entrando em contato conosco, de preferência através de: 
 privacy@rollon.com  . 

 Caso processemos seus dados para proteger interesses legí�mos, o Usuário poderá se opor a tal 
 processamento a qualquer momento por razões decorrentes de sua situação específica; isto também se 
 aplica à definição de perfis com base nestas disposições. 

 Cessaremos então o processamento de seus dados pessoais, a menos que possamos fornecer mo�vos 
 legí�mos e consistentes para o processamento de tais informações que superem seus interesses, direitos e 
 liberdades ou que o processamento se des�ne a afirmar, exercer ou defender reivindicações legais. 

 Finalidades e bases jurídicas para o processamento 

 O processamento de seus dados pessoais está em conformidade com as disposições do RGPD e todos os 
 outros regulamentos de proteção de dados aplicáveis. As bases jurídicas para o processamento de dados 
 decorrem, em par�cular, do ar�go 6º do RGPD. 

 U�lizamos seus dados com base no art. 6º I 1 b, c do RGPD para iniciar negócios, cumprir obrigações 
 contratuais e legais, conduzir a relação contratual, oferecer produtos e serviços e consolidar relações com 
 clientes, o que pode incluir marke�ng e marke�ng direto, Art. 6º I 1 f do RGPD. 

 Seu consen�mento, Art. 6º I 1 a do RGPD, também pode cons�tuir uma base legal para o processamento de 
 dados. Nós o informaremos sobre as finalidades do processamento de dados e o direito de re�rar seu 
 consen�mento, sempre que este for solicitado. Se o consen�mento também es�ver relacionado ao 
 processamento de categorias especiais de dados pessoais, nós o no�ficaremos explicitamente durante o 
 processo de consen�mento. 

 O processamento de categorias especiais de dados pessoais na acepção do ar�go 9º (1) do RGPD só poderá 
 ocorrer quando necessário, com base em normas legais e não há mo�vo para supor que seus interesses 
 legí�mos devam prevalecer sobre a exclusão do processamento de tais dados. 

 Transferências de dados / Divulgação a terceiros 

 Transferiremos seus dados a terceiros somente no âmbito de determinadas disposições legais ou com seu 
 consen�mento. Em todos os outros casos, as informações não serão transferidas a terceiros a menos que 
 sejamos obrigados a fazê-lo por imposição de regulamentos legais obrigatórios (divulgação a organismos 
 externos, incluindo as autoridades de supervisão ou as autoridades de aplicação da lei). Sempre que dados 
 pessoais forem transferidos ou revelados a terceiros, e se isso for exigido, nos cer�ficamos de que esteja em 
 vigor um instrumento adequado de proteção de dados (por exemplo, um contrato de proteção de dados 
 conforme o Art. 28º III RGPD, Cláusulas-�po de proteção de dados da UE, Regras vincula�vas aplicáveis às 
 empresas, Art. 46º II b, c RGPD). Podemos transferir seus dados para outras empresas do grupo TIMKEN das 
 quais fazemos parte, se tal for necessário para fins organizacionais/administra�vos (Art. 6º I 1 f RGPD) ou se 
 você �ver fornecido seu consen�mento (Art. 6º I 1 a RGPD). 

 Des�natários dos dados / Categorias de des�natários 

 Dentro de nossa organização, garan�mos que somente indivíduos que são obrigados a processar dados 
 pessoais para cumprir suas obrigações contratuais e legais estão autorizados a lidar com dados pessoais. Em 
 certos casos, os prestadores de serviços externos podem apoiar nossos departamentos internos na 
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 execução de suas tarefas (por exemplo, prestadores de serviços de TI). Qualquer prestador de serviços 
 desse �po é contratado de acordo com os requisitos de proteção de dados. 

 Transferências de dados pessoais para países terceiros 

 Uma transferência de dados para países terceiros (fora da União Europeia ou do Espaço Econômico 
 Europeu) somente ocorrerá se exigido por lei ou se você �ver dado seu consen�mento para tal 
 transferência. Onde quer que tal transferência ocorra, serão u�lizados os instrumentos adequados, tais 
 como, por exemplo, as Cláusulas-�po de proteção de dados da UE ou as regras vincula�vas aplicáveis às 
 empresas, Art. 46º II b, c RGPD. Seus dados podem ser transferidos para os EUA. 

 Período de armazenamento dos dados 

 Os dados pessoais coletados quando você u�liza nosso Site ou seus serviços são processados de acordo 
 com os princípios de minimização de dados e limitação de armazenamento, o que significa que seus dados 
 são excluídos assim que deixamos de processá-los legalmente para uma finalidade definida (que pode ser 
 influenciada por uma declaração de consen�mento que você possa ter dado) ou se não formos obrigados a 
 conservá-los por razões legais. Na medida em que o uso de nosso Site conduza a qualquer interação que 
 não se limite à navegação exclusiva do conteúdo, pedimos que consulte nossa Declaração de Privacidade 
 para Clientes/Fornecedores ou, no caso de Candidaturas a Emprego, nossa Declaração de Privacidade para 
 Candidatos a Emprego, para os respec�vos detalhes. 

 Com relação ao período de armazenamento de dados em relação aos cookies que podemos u�lizar em 
 nosso Site, consulte as respec�vas informações em nossa  Polí�ca de Cookies  . 

 Obrigação de fornecer dados 

 Para iniciar, executar e terminar uma relação contratual ou por exigência das obrigações legais, é necessária 
 uma série de dados pessoais. O mesmo se aplica ao uso de nosso Site e às diversas funções que 
 fornecemos. 

 Observe que o fornecimento de certos dados pessoais pode ser necessário para usufruir de certas opções 
 ou serviços disponíveis através de nosso Site. Se você não fornecer ou não fornecer completamente os 
 dados necessários no respec�vo contexto, você pode não poder ou não ser capaz de usar nosso Site ou 
 funções ou serviços únicos. 

 Categorias de dados, fontes e origem dos dados 

 Os dados que processamos são ob�dos do Usuário enquanto �tular dos dados e são definidos pelo 
 contexto relevante: Se você apenas navegar em nosso Site, podemos processar os seguintes dados: 

 •  Seu provedor de serviços de Internet 

 •  Informações do site a par�r do qual você acessa nosso site (URL indicador) 

 •  O navegador e o sistema operacional de seus disposi�vos (Tipo e versão) 

 •  Seu endereço IP 
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 •  Dados solicitados, quan�dade de dados transferidos 

 •  O conteúdo que você está navegando em nosso site 

 Por razões de segurança técnica (especialmente para defender nossos sistemas contra tenta�vas de 
 ataque), armazenamos esses dados enquanto for necessário para cumprir a referida finalidade. A base legal 
 para este processamento é nosso interesse no funcionamento técnico correto e seguro de nosso Site, Art. 
 6º I 1 f do RGPD. Após esse momento, poderemos processar seus dados de forma anônima, o que nos 
 impede de restabelecer qualquer conexão com você como usuário. 

 Processamento de dados pessoais em caso de solicitações de contato 

 Se você nos contatar por e-mail, processaremos os dados fornecidos somente para os fins que você indicar 
 com sua solicitação. Os dados pessoais que podemos processar a este respeito, podem conter: 

 •  Seu nome, sobrenome e �tulo 

 •  Endereço de e-mail e/ou outros dados de contato 

 •  Quaisquer outros dados que você voluntariamente forneça 

 A base legal do processamento é determinada pela finalidade para a qual você nos contacta. Portanto, 
 podemos processar seus dados em um contexto (pré-/pós-) contratual (pré/pós) (Art. 6º I 1 b RGPD), ou em 
 qualquer outro contexto para o qual você deseje que seus dados sejam processados (Art. 6º I 1 a RGPD). 
 Dependendo da natureza e des�no de sua solicitação, podemos transferir seus dados de contato para a 
 En�dade, Distribuidor ou Parceiro de Vendas Rollon que seja competente para sua solicitação e/ou local de 
 residência. A base legal é seu consen�mento, Art. 6º I 1 a RGPD. Esse Parceiro não u�lizará os dados para 
 qualquer outra finalidade se eu não �ver dado meu consen�mento em separado. 

 Candidaturas de emprego online 

 Você pode se candidatar a cargos vagos em nossa empresa através de nosso portal de emprego. Para 
 informações sobre como podemos processar seus dados pessoais no decorrer de um processo de 
 candidatura, consulte as fontes de informações de privacidade indicadas em nosso portal de emprego. 

 Cookies 

 Nosso site usa "cookies" em vários locais, que servem para tornar nosso site seguro, protegido e 
 tecnicamente funcional (com base em nosso legí�mo interesse, Art. 6º I 1 f RGPD), bem como podemos 
 usar cookies para tornar o conteúdo mais amigável e eficaz (com base em seu consen�mento, Art. 6º I 1 a 
 RGPD). 

 Para obter informações detalhadas sobre os cookies que podemos u�lizar e como seus dados pessoais são 
 processados a este respeito, consulte nossa  Polí�ca  de Cookies  . 
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 Cadastro para diferentes fins 

 Os usuários podem fornecer dados pessoais para se cadastrar em nossos a�vos digitais para diferentes fins, 
 como por exemplo: download de CAD, download de conteúdo, webinars, assinatura de newsle�er, acesso a 
 documentos técnicos, etc. Devido à polí�ca de nossa empresa, não estamos concedendo um acesso 
 completamente aberto a estas fontes, onde ao mesmo tempo observamos o princípio da minimização de 
 dados, pois podemos solicitar diferentes dados pessoais de forma obrigatória (marcados com um *) em 
 diferentes etapas do percurso do usuário, como por exemplo: 

 -  Endereço de e-mail 

 -  Empresa 

 -  País 

 -  Nome, Sobrenome 

 -  Filial 

 -  Endereço 

 De forma voluntária, o Usuário pode fornecer dados como: 

 -  Função 

 -  Telefone 

 -  Fax 

 Os dados pessoais são processados com base em seu consen�mento, Art. 6º I 1 f do RGPD. Se você concluir 
 o processo de cadastro e assinar nossa newsle�er, poderemos processar seus dados para o envio da 
 newsle�er. Para evitar o cadastro abusivo, sempre enviaremos um e-mail para o endereço de e-mail 
 fornecido pelo qual solicitamos a confirmação de seu interesse na assinatura. 

 Modelos CAD, catálogos de produtos e outros serviços oferecidos usando plataformas oferecidas por nossos 
 Parceiros 

 Estamos cooperando com TraceParts SAS, Par Eco Normandies, 76430 Saint Romain, França e CADENAS 
 ITALIANA S.r.l (C.F. 02818740363) Via Bassa Dei Sassi ½, 40138 Bologna, ambas empresas que prestam 
 serviços como o fornecimento de modelos CAD para produtos Rollon, catálogos de produtos Rollon e o 
 acesso aos produtos Rollon através duma plataforma web. Se você for um cliente registrado, oferecemos 
 um serviço de assinatura única que lhe permite acessar convenientemente as fontes fornecidas por nossos 
 parceiros  TraceParts  e  CADENAS  . Essa opção é tecnicamente fornecida através do uso de HubSpot, que 
 transfere seus dados básicos (os dados que você inseriu ao criar sua conta de cliente) para o único parceiro 
 cuja plataforma você está acessando. 

 Isso é necessário para responder às solicitações que você possa fazer nessas plataformas e, ao mesmo 
 tempo, para verificar sua relação de cliente conosco - para se beneficiar de nosso conteúdo, uma provisão 
 que terceirizamos para nossos parceiros, é condição prévia ser nosso cliente. Além disso, esses dados são 
 usados para informá-lo caso as especificações dos itens que solicitou sofram alterações - dessa forma, 
 mantemos seus dados atualizados e entraremos em contato nos respec�vos casos. Portanto, tanto nós 
 como nossos respec�vos parceiros temos acesso às informações sobre o conteúdo que você acessou. Seus 
 dados são transferidos da mesma forma que transferimos nossos dados para nosso provedor de serviços, 



 caso você ainda não esteja registrado conosco, mas seja membro da comunidade de nossos parceiros e 
 acesse seus conteúdos. A base legal para este tratamento de dados pessoais é o consen�mento que você 
 declara em nosso favor, Art. 6 I 1 do RGPD-UE, que afeta tanto a transferência de seus dados para nosso 
 parceiro CADENAS quanto a transferência de seus dados da CADENAS para a Rollon. Na medida em que 
 seus dados são processados para iniciar ou executar um contrato, a base legal é o Art. 6 I 1 b do RGPD-UE. 
 Caso u�lizemos seus dados pessoais para fins publicitários, é também seu consen�mento, Art. 6 I 1 a do 
 RGPD-UE, a base legal para o respec�vo tratamento. Com cada um dos parceiros, celebramos um acordo 
 adequado de proteção de dados. Para mais informações sobre como a CADENAS está tratando seus dados 
 pessoais em sua própria esfera, consulte também  h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy  . 

 O mesmo é válido basicamente para a plataforma fornecida pela  TraceParts  , com a única diferença que 
 você declara seu consen�mento para a transferência de seus dados para a TraceParts, Art. 6 I 1 a do 
 RGPD-UE, a nosso favor e fornece uma declaração separada de consen�mento para e a favor da TraceParts, 
 criando uma conta de usuário em seus websites e de acordo com sua polí�ca de privacidade, que pode ser 
 consultada visitando  h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/ 

 Finalidades de marke�ng 

 A Rollon está empenhada em cul�var o relacionamento com você e em enviar-lhe informações e ofertas 
 sobre nossos produtos/serviços. Portanto, processamos seus dados para enviar a você as informações e 
 ofertas relevantes via e-mail. A base legal é nosso legí�mo interesse (Art. 6º I 1 f do RGPD europeu). Se você 
 fornecer seu consen�mento, também poderemos compar�lhar seus dados com nossas empresas-mãe e/ou 
 afiliadas (as En�dades Timken-/Groeneveld-Beka- e Rollon que você pode encontrar  aqui  ), que podem usar 
 esses dados para promover seus próprios produtos e serviços, Art. 6º I 1 a RGPD. 

 Você pode se opor ao uso de seus dados pessoais para fins de marke�ng direto a qualquer momento; isto 
 também se aplica à definição de perfil, na medida em que esteja associada ao marke�ng direto. Se você se 
 opuser, deixaremos de processar suas informações pessoais para esta finalidade. 

 Você pode re�rar seu consen�mento a qualquer momento de forma gratuita e informal, sem declarar as 
 razões, contatando de preferência  privacy@rollon.com  . 

 Decisões totalmente automa�zadas 

 Não u�lizamos processos de decisão totalmente automa�zados. 

 Links para conteúdo de terceiros 

 Nosso website contém links, claramente visíveis, para conteúdo web de terceiros. Onde tais links são 
 colocados, não podemos influenciar o respec�vo conteúdo. Portanto, não podemos aceitar qualquer 
 responsabilidade por tal conteúdo. O fornecedor é o responsável exclusivo por todo esse conteúdo. 

 No entanto, verificamos atentamente todas as páginas em hiperconexão em termos de possíveis violações 
 da lei, antes de criarmos um link para elas. Até este momento, não foram iden�ficadas violações óbvias da 
 lei. Como a lei aplicável não exige um monitoramento con�nuo do conteúdo em hiperconexão, se não for 
 explicitamente relatada uma violação da lei, nossas a�vidades neste âmbito se limitarão a reagir 
 imediatamente por meio de no�ficação e re�rada da conexão, sempre que �vermos conhecimento ou 
 formos informados sobre tal violação. 
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 Controlador e responsável pela proteção de dados 

 Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB), 

 Via Trieste no. 26, Código Fiscal 05999150963 

 Tel. +39 039 62591 

 E-mail:  infocom@rollon.com 

 Contato do responsável pela proteção de dados:  privacy@rollon.com 
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