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A Blount International, Inc., incluindo as suas subsidiárias, afiliadas, divisões e outras unidades de
negócio (incluindo mas não limitado a KOX, Woods Equipment Company, ou SpeeCo, Inc.) («Blount»),
está comprometida em respeitar os direitos de privacidade dos indivíduos e em processar de forma
responsável os dados pessoais e de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Neste Aviso de
privacidade do web site («Aviso de privacidade»), explicamos como a Blount: (1) recolhe dados
pessoais e o motivo; (2) partilha os dados pessoais; (3) utiliza os dados pessoais e (4) suporta os seus
direitos de privacidade.
De salientar que este Aviso de privacidade aplica-se a todos os nossos web sites, incluindo mas não
limitado a, www.blount.com; www.kox.eu; www.oregonproducts.com; www.woodsequipment.com ou
www.speeco.com («Web sites»). O conteúdo descrito neste Aviso de privacidade pode não se aplicar ao
web site em particular que está a visitar.
Recomendamos que leia este Aviso de privacidade na sua íntegra ou avance clicando na(s) seguinte(s)
hiperligação(ões).
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Se tiver qualquer questão sobre este Aviso de privacidade ou sobre a forma como processamos os seus
dados pessoais, envie-nos um e-mail para privacy@blount.com.
1. DADOS PESSOAIS QUE RECOLHEMOS E PORQUÊ.
Recolhemos vários tipos de dados pessoais nos nossos web sites. Os dados pessoais que recolhemos
podem ser abrangidos pelas seguintes categorias:
•

Voluntário
Certas partes de nossos web sites podem pedir-lhe que forneça dados pessoais
voluntariamente. Por exemplo, podemos solicitar que forneça os seus detalhes de contacto para
(1) registar uma conta connosco; (2) subscrever as nossas comunicações de marketing ou
receber o nosso boletim informativo e/ou (3) enviar-nos questões. Os dados pessoais que lhe
são pedidos, bem como os motivos do pedido para os fornecer são-lhe explicados (por exemplo,
aviso de consentimento) no momento em que fornecer os seus dados pessoais.

•

Automático
Quando visita os nossos web sites podemos recolher automaticamente certas informações do
seu computador ou dispositivo móvel («Dispositivo»). Em alguns países, incluindo países do
Espaço Económico Europeu, essas informações podem ser consideradas dados pessoais, de
acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Especificamente, as informações que recolhemos automaticamente podem incluir informações
como o seu (1) endereço IP; (2) tipo de dispositivo; (3) números de identificação de dispositivos
exclusivos; (4) tipo de «browser»; (5) preferências; (6) localização geográfica ampla (por
exemplo, localização a nível do país ou da cidade) e (7) outras informações técnicas. Podemos
ainda recolher informações sobre como o seu dispositivo interagiu com os nossos web sites,
incluindo as páginas acedidas e as hiperligações clicadas.
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Recolher essas informações permite-nos entender melhor: (1) quem visita os nossos web sites;
(2) de onde vêm os visitantes e (3) o conteúdo visitado. Utilizamos estas informações para
análise interna e para melhorar a qualidade e a relevância dos nossos web sites para os nossos
visitantes.
Algumas dessas informações podem ser recolhidas utilizando «cookies» e tecnologia de
rastreamento similar, conforme explicado abaixo, sob o título «Cookies e tecnologia de
rastreamento similar» apresentado abaixo.
•

Informações de outras fontes
Podemos receber, pontualmente, dados pessoais sobre si de outras fontes (por exemplo,
grossistas, agências de estudos de mercado, etc.), mas apenas quando verificámos que esses
terceiros têm o seu consentimento ou estão legalmente autorizados ou obrigados a divulgar-nos
os seus dados pessoais.
Os tipos de informações que recolhemos de terceiros incluem detalhes de contacto, como nome,
endereço de e-mail, número de telefone, etc. As informações desses terceiros são utilizadas por
uma variedade de razões, que incluem, mas não se limitam a, processar e atender pedidos,
participar em estudos, receber materiais promocionais ou manter um registo preciso das suas
informações.

2. COM QUEM PARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Podemos divulgar os seus dados pessoais aos seguintes tipos de destinatários:
•

afiliadas e ou subsidiárias dentro da Blount ou terceiros que forneçam serviços de
processamento de dados, como (1) suporte à funcionalidade de um web site ou melhoria da
segurança de um web site; (2) para processar dados pessoais para o(s) objetivo(s) descrito(s)
neste Aviso de privacidade ou (3) como lhe foi explicado quando recolhemos os seus dados
pessoais;

•

organismo de aplicação da lei, organismo regulador, agência governamental, tribunal ou
outro terceiro em que essa divulgação seja necessária como (1) conformidade legal ou dos
regulamentos aplicáveis; (2) exercício, estabelecimento ou defesa dos nossos direitos legais ou
(3) proteção dos seus interesses vitais ou de qualquer outra pessoa;

•

potencial comprador (e seus agentes ou consultores) em relação a qualquer proposta de
compra, fusão ou aquisição de qualquer parte do nosso negócio, desde que informemos o
comprador de que deve utilizar os seus dados pessoais apenas para os fins divulgados neste
Aviso de Privacidade;

•

qualquer outra pessoa com o seu consentimento.

3. BASES JURÍDICAS DE PROCESSAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS.
Se for um visitante do Espaço Económico Europeu, a nossa base legal para recolher e utilizar os dados
pessoais acima descritos dependerá dos dados pessoais e do propósito específico para o qual estes
foram recolhidos.
No entanto, normalmente iremos recolher os seus dados pessoais apenas quando (1) tivermos o seu
consentimento para o fazer; (2) precisarmos dos dados pessoais para celebrar um contrato consigo ou
(3) quando o processamento for do nosso interesse legítimo e não se sobrepuser aos seus interesses de
proteção de dados ou direitos e liberdades fundamentais.
Se pedimos que forneça os dados pessoais para cumprir um requisito legal ou para celebrar um contrato
consigo, deixaremos isso claro no momento e avisá-lo-emos se a divulgação dos seus dados pessoais
for obrigatória ou não (assim como as possíveis consequências de não fornecer os seus dados
pessoais).
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Da mesma forma, se recolhermos e utilizarmos os seus dados pessoais para os nossos interesses
legítimos (ou de terceiros), iremos deixar-lhe isso claro, no momento, sobre o que são esses interesses
legítimos.
4. «COOKIES» E TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO SIMILAR.
Utilizamos «cookies» e tecnologia de rastreamento similar (coletivamente, «Cookies») para recolher e
utilizar dados pessoais. Para obter mais informações sobre os tipos de «cookies» que utilizamos, a
razão e como pode controlar os «cookies», consulte o nosso Aviso de «cookies» (clique aqui).
5. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PESSOAIS FORA DA UE/EEE.
A Blount irá transferir e processar os seus dados pessoais fora do seu país de residência. Por exemplo,
podemos utilizar fornecedores de alojamento «web» ou fornecedores de serviços de computação em
nuvem que armazenem ou acedam aos seus dados pessoais fora da UE/EEE. Em alguns casos, estes
países podem estar localizados fora da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE) e podem
ter leis de proteção de dados diferentes das leis do seu país de residência.
Se for esse o caso, asseguramos que os seus dados pessoais são transferidos para países terceiros fora
da UE/EEE considerados «adequados» pela Comissão Europeia (está disponível uma lista de países
adequados aqui). Por exemplo, as transferências para as nossas entidades nos Estados Unidos estão
abrangidas pelo Privacy Shield Framework e a nossa Política de Escudo de Proteção da Privacidade UEEUA está disponível aqui. Alternativamente, quando os seus dados pessoais não forem enviados para
um país que ofereça proteção adequada, colocaremos em prática salvaguardas apropriadas para
garantir que os seus dados pessoais permaneçam protegidos enquanto estiverem a ser processados
fora da UE/EEE, de acordo com as leis de privacidade aplicáveis. Essas salvaguardas apropriadas
podem incluir a assinatura das Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão Europeia com a entidade do
grupo, fornecedor de serviços terceiro fora da UE/EEE com o qual partilhamos os seus dados pessoais.
Para mais informações sobre transferências de dados pessoais, consulte a seguinte seção «Como
contactar-nos».
6. DURANTE QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Mantemos os dados pessoais que recolhemos pelo tempo que for necessário para permitir cumprir os
propósitos descritos neste Aviso de privacidade e quando exista um interesse comercial legítimo em
curso para fazê-lo (por exemplo, fornecer um serviço que tenha solicitado).
Uma vez que o propósito de processar os seus dados pessoais já não existe, ou o período de retenção
expirou, ou se nos pedir para eliminar os seus dados pessoais, poderemos continuar a armazenar os
seus dados pessoais por um período limitado, se necessário, para cumprir os requisitos legais, fiscais ou
contabilísticos aplicáveis.
Quando não tivermos interesse comercial legítimo em curso para processar os seus dados pessoais,
iremos assegurar que os seus dados pessoais são eliminados ou anonimizados.
7. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Utilizamos precauções para proteger a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais nos nossos
web sites, empregando proteções tecnológicas, físicas e administrativas de segurança, como firewalls e
procedimentos de segurança. Por exemplo, quando insere informações confidenciais (como credenciais
de início de sessão ou informações enviadas a partir do web site), encriptamos a transmissão dessas
informações utilizando a tecnologia Secure Socket Layer (SSL). Estas tecnologias, procedimentos e
outras medidas são utilizados num esforço de garantia de que os seus dados pessoais permaneçam
seguros, protegidos e disponíveis apenas para si e para aqueles que autorizou a aceder aos seus dados
pessoais. No entanto, nenhuma transmissão pela internet, e-mail ou outra via eletrónica é totalmente
segura ou isenta de erros, pelo que deve ter cuidado ao decidir quais as informações que nos envia
desta forma.
8. MENORES.
Os serviços que fornecemos nos nossos web sites não se destinam a indivíduos com idade inferior a 18
anos. Se tiver menos de 18 anos, não forneça os seus dados pessoais neste web site.
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9. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS E COMO PODE EXERCÊ-LOS?
Possui os seguintes direitos de proteção de dados:
•

Pedir acesso e obter uma cópia dos seus dados pessoais.

•

Pedir que quaisquer dados pessoais imprecisos ou incompletos sejam corrigidos
(«atualizados») ou concluídos.

•

Pedir que os seus dados pessoais sejam apagados sob certas condições legais (por exemplo,
quando os dados pessoais não forem mais necessários para o propósito original).

•

Objetar o processamento dos seus dados pessoais, pedir-nos para restringir o
processamento dos seus dados pessoais ou pedir a portabilidade dos seus dados pessoais
sob certas condições legais.

•

Desativação da receção de comunicações de marketing eletrónico que lhe enviamos a
qualquer momento e de forma gratuita. Pode exercer esse direito clicando na hiperligação
«anular a subscrição» ou «desativar» nos e-mails de marketing que lhe enviamos. Para
desativar a receção de outras formas de marketing (como marketing postal ou telemarketing),
contacte-nos utilizando os detalhes de contacto fornecidos sob o seguinte título «Como
contactar-nos».

•

Anular o seu consentimento em qualquer altura. Anular o seu consentimento não irá afetar a
legalidade de qualquer processamento que tenhamos realizado antes dessa anulação, nem
afetará o processamento dos seus dados pessoais efetuado com base em motivos legais de
processamento que não sejam o consentimento.

•

Direito de reclamar junto de uma autoridade de proteção de dados sobre a nossa recolha e
utilização dos seus dados pessoais. Para obter mais informações, contacte a autoridade de
proteção de dados locais. Os detalhes do contacto para as autoridades de proteção de dados no
Espaço Económico Europeu, Suíça e certos países não europeus (incluindo EUA e Canadá)
estão disponíveis aqui.

Pode exercer qualquer um desses direitos, a qualquer momento, contactando-nos tal como descrito na
seguinte secção «Como contactar-nos». Iremos responder ao seu pedido de acordo com as leis de
proteção de dados aplicáveis.
10. HIPERLIGAÇÕES EXTERNAS.
Se qualquer parte do web site o encaminhar para outros web sites, estes web sites não funcionam no
âmbito deste Aviso de privacidade. Recomendamos que analise os avisos de privacidade publicados
nesses web sites para entender os seus procedimentos de recolha, utilização e divulgação de dados
pessoais.
11. ATUALIZAÇÕES PARA ESTE AVISO DE PRIVACIDADE.
Pode atualizar este Aviso de forma a refletir quaisquer alterações necessárias dos «cookies» utilizados
ou por outras razões operacionais, legais ou regulamentares. Por esta razão, volte a visitar este Aviso
de privacidade regularmente para se manter informado.
A data na parte superior deste Aviso de privacidade indica quando este foi atualizado pela última vez.
12. COMO CONTACTAR-NOS.
Se tiver qualquer questão ou preocupação sobre o nosso Aviso de Privacidade ou sobre a forma como
processamos os seus dados pessoais, envie-nos um e-mail para privacy@blount.com.
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