DISCLAIMER – PRIVACIDADE E DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS
PESSOAIS
Conforme previsto nos artigos 17 e 18, da LGPD, as áreas da Controladora somente
divulgarão Dados Pessoais por meio de expressa anuência, respeitando, notadamente,
as diretrizes estabelecidas na Política de Privacidade da Controladora, bem como os
direitos assegurados ao Titular dos Dados Pessoais.
Caso ocorra algum incidente relacionado à privacidade do Titular dos Dados Pessoais,
a Controladora notificará, prontamente, o Titular acerca do evento. Ainda, ao Titular é
assegurado obter da Controladora, a qualquer momento e mediante requisição:











Confirmação da existência de tratamento.
Acesso aos dados.
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a lei.
Portabilidade dos dados, mediante requisição expressa, de acordo com a
regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e
industrial.
Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto
nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD.
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o Controlador
realizou uso compartilhado de dados.
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa.
Revogação do consentimento.

Para esclarecimentos, dúvidas ou solicitações adicionais, o Titular dos Dados Pessoais
deverá entrar em contato com o Data Protection Officer (“DPO”), Edilson de Almeida, via:
e-mail compliance.br@paulwurth.com; site www.paulwurth.com/pt/; ou telefone (31)
3228-2800.
Belo Horizonte, 01 de abril de 2021.

DISCLAIMER GERAL - TERMOS E CONDIÇÕES PARA O SITE
A Controladora utiliza o presente Site de seu domínio para fornecer acesso online a
informações sobre a organização e oportunidades de carreira, de forma que os termos e
condições abaixo (“Termos de Uso”) devem ser cuidadosamente lidos antes do uso e do
acesso ao conteúdo do Site.
I.

Escopo e Modificações

Todos os acessos e usos deste Site estão sujeitos aos Termos de Uso presentes neste
documento. Ao acessar e utilizar o Site, o visitante aceita a versão dos termos que está
em vigor. Ademais, a Controladora se reserva o direito de modificar os Termos de Uso
a seu exclusivo critério e sem aviso prévio. Ainda, os visitantes são responsáveis por se
informar sobre os Termos de Uso em vigor no momento da utilização deste Site.
II.

Direito Autoral

Todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual associados ao Site e seu conteúdo
(incluindo, mas não se limitando a: texto, imagens gráficas, áudio, vídeo, código HTML,
botões, marcas registradas, software e logotipos) são de propriedade exclusiva da
Controladora, salvo em situações claras e/ou perceptivas, as quais fica garantida (a
propriedade intelectual) como direitos de terceiros.
Nesse sentido, o conteúdo não pode ser vendido, distribuído, transmitido, copiado,
modificado ou descompilado, de qualquer forma, sem o Consentimento prévio, e por
escrito, da Controladora. Ademais, qualquer uso não autorizado do conteúdo é
expressamente proibido e pode constituir uma violação da lei. Os visitantes podem
baixar, exibir e imprimir páginas deste Site, na medida em que seja necessário para o uso
correto e permitido pela legislação vigente.
Os visitantes não estão autorizados: (i) a baixar o Site de forma automatizada para
armazenamento total ou parcial em um disco local ou remoto; (ii) escanear e coletar
endereços de e-mail ou informações publicadas; (iii) usar essas informações para e-mail
comercial automatizado e/ou marketing (Spam). O armazenamento em cache local das
páginas visitadas é permitido, desde que seja um armazenamento temporário para
melhorar o desempenho (e não para a coleta de dados).
III.

Isenção de Responsabilidade e Garantias

A Controladora, no intuito de compilar e organizar o conteúdo deste Site com o melhor
de seu conhecimento, utiliza tecnologia moderna e inovadora para proteger sua rede

contra invasão ou programa malicioso. Entretanto, não há garantia de que inexistirá a
invasão de qualquer vírus ou código indesejável no Site.
Nesse sentido, a nenhum conteúdo publicado é dada garantia, expressa ou
implicitamente, quanto à sua integridade, precisão, confiabilidade ou adequação no que
se refere à finalidade específica do Site. Assim, a Controladora reserva-se ao direito de
modificar ou encerrar este Site a seu próprio critério e sem aviso prévio.
IV.

Limitação de Responsabilidade

Os visitantes deste Site concordam e se declaram pessoalmente responsáveis pelo acesso
e uso do seu conteúdo. Em razão disso, a Controladora não se responsabiliza por
quaisquer perdas e/ou danos, de forma direta ou indireta, resultantes do acesso ou uso
desta plataforma, tampouco de imprecisões ou omissões, de quaisquer decisões que os
visitantes tomem com base nas informações contidas no presente Site, tampouco por
danos causados em virtude de programas maliciosos, códigos indesejáveis, vírus ou não
acessibilidade.
V.

Links

A criação de Links de acesso indireto para este Site deverá ser precedida de autorização
expressa e inequívoca por parte da Controladora, cuja solicitação de autorização poderá
ser realizada por meio do e-mail pwbr@paulwurth.com. Ainda assim, a Controladora se
reserva o direito de inativar, por meios próprios e/ou automatizados, quaisquer Links
que lhe digam respeito e/ou retirar a permissão para criação de Links no futuro.
Este Site poderá conter Links para sítios eletrônicos externos que não são operados,
controlados ou supervisionados pela Controladora. Portanto, ao acessar estes Links, e ao
ser direcionado para outros domínios eletrônicos, você estará sujeito aos Termos de Uso
e à Política de Privacidade aplicáveis aos Sites externos. A Controladora não se
responsabilizará pela disponibilidade, pelo conteúdo e/ou pelos danos causados
resultantes do uso do conteúdo desses Links.
VI.

Jurisdição

Quaisquer reclamações administrativas ou judiciais relativas a este Site ou seu uso estão
sujeitas às leis competentes, sendo os tribunais competentes detentores de jurisdição
exclusiva para a solução dessas controvérsias.
VII.

Privacidade e Confidencialidade

A Controladora se esforça para proteger a privacidade e a confidencialidade dos Dados
Pessoais coletados e Tratados, com base em todas as leis vigentes no Brasil, em especial
a LGPD.
Para esclarecimentos, dúvidas ou solicitações adicionais, o Titular dos Dados Pessoais
deverá entrar em contato com o Data Protection Officer (“DPO” ou “Encarregado”),
Edilson
de
Almeida,
via:
e-mail
compliance.br@paulwurth.com;
site
www.paulwurth.com/pt/; ou telefone (31) 3228-2800.
Belo Horizonte, 01 de abril de 2021.

DISCLAIMER – DADOS ARMAZENADOS E CONTATO
Os visitantes não são obrigados a divulgar seus dados pessoais como condição de
utilização deste site. Entretanto, caso os visitantes solicitem informações através deste
sítio eletrônico ou forneçam à Controladora seus dados pessoais, eles aceitam que estes
serão utilizados com o propósito de: atender ao pedido ou requisição submetida pelo
visitante; viabilizar outras informações sobre a organização que possam ser do interesse
dos visitantes; ou manter contato com os visitantes do sítio eletrônico.
A Controladora armazena dados técnicos sobre cada visita a este site para fins estatísticos
e de aprimoramento. Mas, em nenhum caso, será gerado perfis individualizados a partir
dos dados coletados, de forma que o anonimato de cada visitante será garantido.
Por fim, os visitantes têm o direito de consultar os seus Dados Pessoais, corrigi-los, se
necessário, e retirar o seu Consentimento para a utilização destes, sendo que o
processamento de dados pessoais deve ser limitado ao volume necessário e em
conformidade com os objetivos definidos na LGPD.
Para esclarecimentos, dúvidas ou solicitações adicionais, o Titular dos Dados Pessoais
deverá entrar em contato com o Data Protection Officer (“DPO”), Edilson de Almeida, via:
e-mail compliance.br@paulwurth.com; site www.paulwurth.com/pt/; ou telefone (31)
3228-2800.
Belo Horizonte, 01 de abril de 2021.

DISCLAIMER – COOKIES SITE
A Controladora utiliza Cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a
experiência do seu Site. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal
monitoramento, sendo que este documento registra a garantia de privacidade, bem
como os direitos assegurados na LGPD.
Alguns Cookies são essenciais para o funcionamento da plataforma eletrônica, de modo
que não poderão ser desabilitados pelo usuário sem que haja comprometimento de sua
utilização e experiência. No entanto, existem Cookies opcionais que são otimizadores da
navegação e permitem: a memorização das preferências, facilitação das buscas e
customização do uso das plataformas.
O que são Cookies e qual sua utilidade
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados e armazenados no seu computador.
Estes pequenos arquivos servem para reconhecer, acompanhar e armazenar a sua
navegação como usuário na Internet.
Qual a utilidade dos Cookies
O uso de Cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará à Controladora
oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características e interesses de
seus visitantes, possibilitando, inclusive, a oferta de conteúdo e publicidade específicos
para cada pessoa, beneficiando a experiência do usuário na Internet.
Em geral, os Cookies são utilizados para:
 Proporcionar serviços diferenciados, lembrando quem você é e quais são os seus

hábitos de navegação, além de acessar as informações do seu cadastro no Site da
Controladora;
 Medir certos padrões de navegação, mapeando quais áreas dos portais de
serviços você visitou e seus hábitos de visita como um todo. Usamos essa
informação para verificar a rotina de navegação dos nossos visitantes, e assim
oferecer conteúdo e/ou serviços cada vez mais personalizados; e
 Facilitar e agilizar o preenchimento de formulários. As informações contidas nos
Cookies de cada usuário podem ser utilizadas para preencher previamente os
formulários de coleta de dados existentes na Internet.

Categorias de Cookies

Estritamente necessária
Esses Cookies são necessários para o funcionamento do Site. Eles permitem que você
navegue em nosso Site e use os serviços e recursos (por exemplo, Cookies de segurança
para autenticar usuários, evitar a utilização fraudulenta de credenciais e proteger os
dados do usuário de terceiros não autorizados).
Desempenho
Esses Cookies normalmente coletam informações de forma anônima e permitem
determinar informações, como o número de visitantes de uma página, como os visitantes
chegaram ao Site e as páginas acessadas.
Funcionalidade
Esses Cookies permitem que a Controladora se lembre de informações sobre o
comportamento e as preferências do usuário, como, por exemplo, um questionamento
anterior realizado através da aba contato. A perda das informações armazenadas em um
Cookie de preferência pode tornar a experiência no website menos funcional, mas não o
impedirá de funcionar.
Utilização de Cookies de terceiros
Prestadores de serviços de tecnologia, desde que expressamente autorizados pela Paul
Wurth, poderão utilizar seus próprios Cookies para a prestação de serviços à
Controladora e as finalidades previstas em sua Política de Privacidade.
Como alterar ou bloquear Cookies
A maioria dos navegadores é configurada para aceitar automaticamente os Cookies. Você
pode, contudo, alterar as configurações para bloqueá-los ou criar um alerta para o
momento que um Cookie estiver sendo enviado ao seu dispositivo. Existem várias formas
de gerenciar Cookies, sendo possível criar um bloqueio geral, específico ou até mesmo
em relação a terceiros. É importante, ressaltar, contudo, que o bloqueio dos Cookies pode
afetar o funcionamento da sua experiência, pois não será possível identificar suas
preferências e recomendar conteúdos relevantes.

Consulte as instruções do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar
suas configurações, lembrando que a configuração desejada deve ser replicada em todos
os dispositivos utilizados para acessar os Serviços (e.g. computadores e smartphones).
Para esclarecimentos, dúvidas ou solicitações adicionais, o Titular dos Dados Pessoais
deverá entrar em contato com o Data Protection Officer (“DPO” ou “Encarregado”),
Edilson
de
Almeida,
via:
e-mail
compliance.br@paulwurth.com;
site
www.paulwurth.com/pt/; ou telefone (31) 3228-2800.
Belo Horizonte, 01 de abril de 2021.

