Informação suplementar ao Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados conforme Art. 13 DSGVO
Depois de

para clientes e clientes finais (também para estandes de
exposição)
Para que usamos os seus dados
Armazenamento e processamento de dados de contato profissional para fins de execução de pedidos,
fornecendo informações sobre produtos e serviços do grupo de empresas (publicidade). Com isso, os
anúncios podem ser enviados por correio ou por via eletrônica com o legítimo interesse do responsável pela
publicidade direta. Se o contato tiver origem em uma feira comercial, as pessoas em questão desejam ser
contatadas para os fins acima referidos. Além disso, os dados podem ser usados para chamadas
telefônicas para pesquisas de satisfação.
Os dados de contato profissional são armazenados e processados para fins de iniciação e processamento
de pedidos de produtos do grupo de empresas TRUMPF (Art. 6 par. 1 (b) da DSGVO), e para satisfazer os
requisitos jurídicos (Art. 6 par. 1 (c) da DSGVO). Além disso, os dados são usados para fins publicitários
(p.ex., para emails, chamadas e materiais impressos) (Art. 6 par. 1 (f) da DSGVO).

Transferência de dados
Os dados dos titulares dos dados serão tornados acessíveis aos prestadores de serviços de TI no âmbito da
manutenção, a outras empresas dentro ou fora do grupo de empresas TRUMPF, nos quais o titular dos
dados está envolvido para fins de publicidade ou prestadores de serviços de marketing para serviços de
apoio. Se for necessário transferir dados a outras empresas ou revendedores TRUMPF para responder a
perguntas ou fornecer suporte, isto será feito.
Os dados serão transferidos para países terceiros fora da UE se as empresas em que a pessoa responsável
tenha um acesso compartilhado aos sistemas de TI com os dados das pessoas em causa de países
terceiros e os processarem, se necessário, para fins de publicidade, bem como no âmbito do fornecimento.

Por quanto tempo guardamos os seus dados
Se não for celebrado um contrato, os dados das partes envolvidas serão guardados durante o período em
que for detectado um interesse mútuo em uma relação comercial. Em regra, este não é mais o caso no
decurso de cinco anos.

Informação especial para eventos digitais
Os dados são coletados através de registo, downloads e formulários em plataformas para eventos digitais.
Nós processamos nossas atividades em ambientes digitais, bem como seu interesse em tecnologias,
produtos e serviços dentro do escopo do legítimo interesse com o propósito de publicidade (ex.: e-mails,
chamadas e materiais impressos (Art. 6 sec. 1 (f) GDPR).
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