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Restricted 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Aviso de Privacidade para Terceiros 
Como atual, passado ou futuro, cliente, fornecedor, prestador de serviço, parceiro 

(doravante denominados “Terceiros”) da Simens Gamesa Energia Eólica Ltda (“SGRE”), 

existem práticas relativas a dados pessoais de pessoas de contato (doravante 

denominados “Contato de Terceiro”) que podem afetá-los.  Assim, SGRE preparou este 

Aviso de Privacidade para descrever o que a companhia faz com os dados pessoais que 

coleta e como os protege contra vazamentos.  Este documento contém uma versão 

resumida dos direitos de Terceiros no que diz respeitos a estes dados.  Se requerida a 

SGRE, também pode: 

 

a)  Prover informações adicionais nas ações especificas de processamento dos 

dados coletados.  Dependendo da aplicação, mais detalhes sobre o porquê e 

como estes dados são processados podem ser fornecidos. 

b)  Informar os Terceiros sobre os diferentes avisos de privacidade que afetam 

diferentes atividades de processamento – algumas ferramentas globais podem ter 

seus próprios avisos de privacidade de forma complementar ou independente. 

 

Neste documento, os seguintes assuntos serão tratados: 

1. Propósito e categorias de dados pessoias processados 

2. Bases legais para processamento 

3. Transferência e divulgação de dados pessoais 

4. Retenção de dados pessoais 

5. Retirada de consentimento 

6. Direitos de Terceiros 

7. Time de proteção de dados SGRE 

 

Processamento de dados pessoais é uma parte integrante do nosso negócio.  Assim, 

SGRE trata seriamente o tema de proteção de dados, e processa dados pessoais em estrita 

aderência a todas as leis de proteção de dados aplicáveis. 
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Proteção de Dados 

Razões e Bases Legais para Processamento 

1. Razões e categorias de dados pessoais processados: 

 

Para os fins de fazer negócios com a SGRE, dados pessoais são 

processados para: 

 

a) Comunicação – ao responder questões ou solicitações de 

Terceiros sobre produtos, serviços ou projetos da SGRE; 

b) Planejamento, monitoramento e gerencionamento de 

contratos - gerenciando transações e ordens de produtos 

e serviços, auditando, faturando, entregando produtos, 

prestando serviços, dentre outros; 

c) Organizacional e Administrativamente – Planejando fluxos 

de trabalho, processos, pesquisas, ações de marketing, 

previsões mercadológicas, eventos promocionais, dentre 

outros; 

d) Responsabilizando e protegendo a segurança dos 

produtos, serviços e “website” – Ativos físicos e de TI (ex. 

proteção contra fraude or outras atividades ilegais), 

detectando ameaças a segurança, fraudes ou outras 

atividades criminosas ou maliciosas.  

e) Razões de Compliance – Auditorias em Terceiros, 

obrigações contábeis e fiscais, aduaneiras, “due 

diligences” (para evitar lavagem de dinheiro, corrupção, 

ou demais crimes de “colarinho branco”) e Políticas da 

Siemens Gamesa ou padrões do setor; 

f) Resolução de disputas – Para garantir os termos dos 

nossos contratos e para esbelecer, exercer ou defender 

algum pedido específico ou litígio. 

 

 

 

 

Os dados pessoais em posse da SGRE consistem essencialmente 

de informações cedidas voluntariamente por Terceiros, ou 

geradas como resultado de uma relação contratual com a SGRE 

e consistem das seguintes categorias: 

 

a) Informação de Contato – nome completo, endereço 

profissional, telefone profissional e fax, email 

professional; 

b) Dados de pagamento – por exemplo, cartões de 

débito/crédito, informações bancárias, números de 

segurança, e outras informações requiridas para 

faturamento e prevenção a fraudes; 

c) Informações adicionais necessariamente processadas 

em projetos ou relação contratual com a SGRE ou 

voluntarimente cedida pelo Contato de Terceiro, tais 

como colocação de pedidos, pagamentos realizados, 

requisições e etapas de projetos; 

d) Registros de uso de ativos de TI da SGRE –por exemplo, 

arquivos de “log” contendo identificadores de 

dispositivos, tipo de navegador; 

e) Informações disponíveis publicamente – por exemplo, 

informações disponíveis em bancos de dados de 

integridade (listas de sanções, portais de transparência) 

agências de crédito); e 

f) Se legalmente requirido para avaliações de compliance 

de Terceiros – por exemplo. data de nascimento, 

números de identificação pessoal, CV’s, informações 

sobre litígios significativos ou outras ações judiciais 

contra os Terceiros.  

2.     Bases Legais para processamento: 

Processamento de dados pessoais pela SGRE é necessária com 

base nas seguintes bases legais: 

a) SGRE exercendo seus direitos e obrigações em conexão 

com qualquer contrato firmado com Terceiros (Artigo 6 

(1)(b) –GDPR1 e Artigo 7 (V) da LGPD2); 

b) Obrigações legais da SGRE (Artigo 6 (1)(c) GDPR1 e 

Artigo 7 (II) da LGPD2); r 

c) Legitimo interesse da SGRE (Artigo 6 (1) (f) GDPR1 e 

Artigo 7 (IX) da LGPD2). 

 

Em alguns casos, SGRE pode pedir por consentimento antes de 

utilizar os dados pessoais de Terceiros, cuja base legal é o Artigo 

6 (1) (a) da GDPR1 e Artigo 7 (I) da LGPD2. 

1GDPR – General Data Protection Regulation 
2LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 
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Proteção de Dados 

Transferência de Dados, Consentimento, Direitos de 

Tercerios 

4. Retenção de dados pessoais: 

Dados pessoais serão apagados se a retenção não for mais 

necessária para: 

 

a) O propósito para o qual foram coletados; ou 

b) Cumprimento das obrigações legais (sejam fiscais ou 

comerciais, etc); ou  

c) Os dados somente não serão apagados quando assim for 

indicado no momento da coleta (condição que o Contato 

do Terceiro teria acordado)  

 

5. Retirada do consentimento: 

No caso em que o processamento de dados é baseado em 

consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento.  A 

legalidade do processamento anterior não é perdida com a 

retirada.  Contudo, SGRE somente poderá continuar a processor 

tal dado nos casos em que houver outra base legal para tanto 

 

6. Direitos dos Titulares: 

Como uma entidade baseada na Europa e no Brasil, Terceiros têm 

o direito de: 

a) Informar-se sobre como é o processamento de dados 

pessoais e se aplicável, acesso aos dados, bem como 

sua portabilidade; 

b) Requerer a atualização de seus dados pessoais 

desatualizados ou incorretos; 

c) Requerer que seus dados pessoais sejam apagados ou 

anonimizados; 

d) Solicitar restrições no processamento dos dados 

pessoais, bem como contestar “por motivos relacionados 

com situações particulares do Terceiro” ao 

processamento de dados pessoais. 

 

7. Contatos de Proteção de dados SGRE: 

O time de proteçao de dados da SGRE ajudará em qualquer 

questão, comentário ou preocupação de privacidade de dados.  

Para mais informações contate 

dataprotection@siemensgamesa.com ou visite or by visiting 

https://www.siemensgamesa.com/en-int/meta-pages/privacy-

policy.   

3. Transferência e divulgação de dados pessoais: 

Dados pessoais podem ser transferidos pela SGRE para: 

a) Outras companhias SGRE como resultado da relação 

contratual com Terceiros; 

b) Outros terceiros – por exemplo, para reguladores ou 

advogados, consultores da SGRE, agentes da lei, se 

necessário para cumprir com leis ou para exercer ou 

defender de arbitragens ou outras disputas; 

c) Provedores de TI da SGRE (aqueles que processam 

dados desde devidamente contratados e aderentes a 

todas as leis de proteção de dados), tais como 

hospedagem ou provedores de serviço de manutenção. 

 

Alguns operadores para quem a SGRE transfere dados pessoais 

podem estar localizados em países nos quais a legislação pode 

não oferecer as mesmas proteções que nos países de origem dos 

Terceiros.  Nestes casos, a SGRE definiu salvagurdas apropriadas 

para proteção dos dados.  Por exemplo: 

 

a) Dados pessoais somente serão compartilhados com 

companhias SGRE nestes países, caso tenham aderido 

as normas corporativas globais (SGRE’s Binding 

Corporate Rules – BCR); 

b) Nos casos onde dados pessoais podem ser transferidos, 

tal ação somente ocorrerá se o operador: 

 

I. Firmou acordos de Proteção de Dados;  

II. Firmou com a SGRE Cláusulas Contratuais 

Padrão da Comissão Europeia (EU Standard 

Contractual Clauses); ou 

III. Implementou BCR em sua organização 

mailto:dataprotection@siemensgamesa.com

