Declaração de Privacidade
A Jotun A/S e suas Empresas do Grupo (Jotun) estão comprometidas com a proteção dos
dados pessoais dos funcionários da Jotun e outros indivíduos.
Esta Declaração de Privacidade (a "Declaração de Privacidade") descreve as informações
que a Jotun coleta de ou sobre você ("Dados Pessoais") e como usamos e para quem
divulgamos esses dados. A Jotun A/S ou a empresa Jotun que controla os Dados Pessoais é o
chamado “controlador de dados” para os Dados Pessoais que são processados sobre você.
Versões específicas do país da declaração de privacidade podem ser baixadas abaixo.
Objetivo deste documento
Esta Declaração de Privacidade é desenvolvida para declarar as atividades de processamento
da Jotun e informar os Titulares dos Dados sobre seus direitos relacionados à proteção de
Dados Pessoais.
Organizações e titulares de dados abrangidos por esta declaração
“Jotun” inclui a empresa controladora, Jotun A/S, e suas subsidiárias. Todas as referências
nesta Declaração de Privacidade a "Jotun", "nós", "nos", "nosso" e termos semelhantes devem
ser interpretadas de acordo. Esta Declaração de Privacidade se aplica aos Dados Pessoais de
todos os indivíduos que sejam Clientes, funcionários de Clientes, Fornecedores ou funcionários
de Fornecedores ou indivíduos que registrem seus dados pessoais em www.jotun.com (o
“Titular dos Dados”).
Regime jurídico e conformidade
O Grupo Jotun entrou em um conjunto de regras e políticas de proteção de dados, vinculantes
para todas as empresas. As chamadas Jotun Binding Corporate Rules (“BCR”), com as
correspondentes políticas, procedimentos e diretrizes, são elaboradas para estar em
conformidade com a Diretiva Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 (“GDPR”). O pedido
de BCR é submetido e está sendo tratado pela Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados
como autoridade principal. Com regras de proteção de dados comuns em toda a Jotun,
garantimos um nível adequado de proteção para todos os Titulares de Dados, inclusive quando
os Dados Pessoais são transferidos entre diferentes empresas do Grupo para diferentes países.
É obrigação da Jotun cumprir as leis de privacidade em cada país em que operamos. Às vezes,
esta legislação e/ou o direito de um Titular de Dados à proteção de dados são diferentes de um
país para outro. Os Titulares dos Dados mantêm quaisquer direitos que tenham de acordo com
a lei local. Esta Declaração de Privacidade se aplicará somente quando fornecer proteção
adicional. Onde a lei local fornecer mais proteção do que esta Declaração de Privacidade, a lei
local será aplicada.
O que são dados pessoais?
Dados Pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa que possam ser usadas
para identificar direta ou indiretamente a pessoa. Pode ser qualquer coisa, desde um nome,
uma foto, um endereço de e-mail, dados bancários, postagens em sites de redes sociais,
informações médicas ou um endereço IP de computador. Os Dados Pessoais não incluem
Jotun Brasil Importação, Exportação e Indústria de Tintas Ltda
Estrada Ademar Ferreira Torres, S/N
Fazenda Caluge – Itaboraí - RJ
CEP: 24.808-520
Tel: +55 21 3147-3850

www.jotun.com

CNPJ: 02.907.585/0004-04
Insc. Estadual 86.812.231

informações anônimas ou não pessoais (ou seja, informações que não podem ser associadas
ou rastreadas a um indivíduo específico).
Para quais fins comerciais coletamos dados pessoais?
Os Dados Pessoais dos Titulares dos Dados devem ser coletados, usados ou processados de
outra forma para um (ou mais) dos seguintes Objetivos Comerciais:
• Fornecimento, desenvolvimento e melhoria de produtos e/ou serviços.
• Celebração e execução de acordos com Clientes, Fornecedores e Parceiros de Negócios.
• Gestão de relacionamento e fins de marketing. Isso inclui atividades como manter e
promover o contato com Clientes, Fornecedores e Parceiros de Negócios,
gerenciamento de contas, atendimento ao cliente, recalls e desenvolvimento, execução
e análise de pesquisas de mercado e estratégias de marketing.
• Execução de processos de negócios, gerenciamento interno e propósitos de relatórios
gerenciais.
• Objetivos de saúde, segurança e proteção.
• Com objetivo de cumprir com as obrigações legais.
• Com objetivo de proteger interesses vitais de Funcionários ou Titulares de Dados.
• Cookies (consulte nossa Política de Cookies para maiores informações).
Que tipo de dados pessoais a Jotun coleta de você?
A Jotun coleta e mantém diferentes tipos de Dados Pessoais em relação aos Titulares dos
Dados. Isso inclui, por exemplo, os Dados Pessoais contidos em:
• Informações de contato, como nome e endereço, números de telefone e endereço de email.
• Detalhes comerciais, incluindo os nomes dos titulares de cargos relevantes de uma
empresa e números de negócios.
• Quando permitido ou exigido pela lei aplicável ou requisitos regulatórios, a Jotun pode
coletar informações sobre você sem o seu conhecimento ou consentimento.
Marketing
Podemos usar as informações indicadas no artigo 7 para informar e promover nossos produtos
e/ou serviços. Se optarmos por promover tais informações, solicitaremos seu consentimento
explícito e lhe daremos uma opção de “exclusão” para ser contatado. Essas informações não
serão divulgadas a terceiros fora da Jotun. Sem consentimento, podemos usar as informações
indicadas no artigo 7 para informar e promover informações relacionadas a produtos e/ou
serviços adquiridos da Jotun.
Quando divulgamos seus dados pessoais?
Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com nossos Funcionários, contratados, consultores
e outras partes (incluindo outros membros do grupo Jotun) que requeiram tais informações
para nos ajudar a cumprir os objetivos comerciais da Jotun. Isso inclui partes que fornecem
produtos ou serviços para nós ou em nosso nome. Em alguns casos, essas partes também
podem fornecer certos serviços de tecnologia da informação e processamento de dados para
que possamos operar nossos negócios. Podemos compartilhar Dados Pessoais com essas
partes dentro e fora de sua jurisdição de origem e, como resultado, seus Dados Pessoais
podem ser coletados, usados, processados, armazenados ou divulgados na Noruega ou em
qualquer outro país onde a Jotun esteja presente.
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Transferência e divulgação de dados pessoais
Os Dados Pessoais são transferidos apenas para terceiros, fora do Grupo Jotun, se isso for
exigido ou permitido pela legislação de privacidade aplicável. Quando compartilhamos Dados
Pessoais com terceiros, exigimos que a parte externa celebre um Contrato de Processamento
de Dados (DPA) com a Jotun em conformidade com o GDPR. Essas partes só podem usar ou
divulgar Dados Pessoais de maneira consistente com as disposições de uso e divulgação desta
Declaração de Privacidade. Além disso, seus Dados Pessoais podem ser divulgados nas
seguintes situações:
• Se permitido ou exigido pela lei aplicável ou requisitos regulamentares. Nesse caso, nos
esforçaremos para não divulgar mais Dados Pessoais do que o necessário sob as
circunstâncias.
• Para cumprir processos legais válidos, como mandados de busca, intimações ou ordens
judiciais; ou
• Como parte das atividades regulares de relatórios da Jotun para outros membros do
grupo Jotun (incluindo fora de sua jurisdição de origem); ou
• Como parte de transações ou desinvestimentos que envolvam terceiros. Nesse caso,
nos esforçaremos para não divulgar mais Dados Pessoais do que o necessário sob as
circunstâncias.
• Para proteger os direitos e a propriedade da Jotun;
• Durante situações de emergência ou quando necessário para proteger a segurança de
uma pessoa ou grupo de pessoas;
• Quando os Dados Pessoais estiverem publicamente disponíveis; ou
• Com o seu consentimento quando tal consentimento for exigido por lei.
Notificação e consentimento
As leis de privacidade geralmente não exigem a obtenção do seu consentimento para a coleta,
uso ou divulgação de Dados Pessoais com a finalidade de conduzir os objetivos comerciais da
Jotun. Além disso, podemos coletar, usar ou divulgar seus Dados Pessoais sem o seu
conhecimento ou consentimento quando for permitido ou exigido pela lei aplicável ou
requisitos regulatórios para fazê-lo. Em algumas situações, no entanto, pode ser que seu
consentimento seja necessário para nossa coleta, uso ou divulgação de seus Dados Pessoais.
Nesses casos, você pode a qualquer momento, sujeito a restrições legais ou contratuais e
Declaração razoável, retirar seu consentimento. Se você optar por retirar seu consentimento,
envie um e-mail para sua pessoa de contato no Jotun ou para dataprotection@jotun.com.
Como os seus dados pessoais são protegidos?
A Jotun se esforça para manter salvaguardas físicas, técnicas e processuais adequadas à
sensibilidade dos Dados Pessoais em questão. Essas salvaguardas são projetadas para
proteger seus Dados Pessoais contra perda e acesso não autorizado, cópia, uso, modificação
ou divulgação.
Retenção de dados pessoais
Exceto quando permitido ou exigido por leis ou regulamentos, a Jotun se esforça para reter
seus Dados Pessoais apenas pelo tempo que acreditarmos ser necessário para cumprir os
propósitos para os quais os Dados Pessoais foram coletados. Podemos, em vez de destruir ou
apagar seus Dados Pessoais, torná-los anônimos para que não possam ser associados ou
rastreados até você.
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Atualizando seus dados pessoais
É importante que os Dados Pessoais em nossos registros sejam precisos e atuais. Se seus
Dados Pessoais mudarem, por favor, mantenha-nos informados sobre tais mudanças.
Acesso, correções e exclusão de dados pessoais
Você tem o direito de acessar informações sobre seus Dados Pessoais. Se você deseja revisar,
verificar,
corrigir
ou
excluir
seus
Dados
Pessoais,
envie
um
e-mail
para
dataprotection@jotun.com. Tomaremos as medidas necessárias para confirmar a identidade do
titular dos dados antes de fornecer qualquer informação sobre dados pessoais. A solicitação,
quando confirmada a identidade do solicitante, será respondida em até 30 dias. Em alguns
casos, o pedido pode demorar mais tempo, mas iremos informá-lo em conformidade e enviar
uma resposta o mais tardar no prazo de 90 dias.
Seu direito de acessar os Dados Pessoais não é absoluto. Há casos em que a lei ou os
regulamentos permitem ou exigem que nos recusemos a fornecer alguns dos Dados Pessoais.
Também podem ser requisitos legais que nos impedem de excluir alguns Dados Pessoais. Caso
não possamos atender à sua solicitação, nos esforçaremos para informá-lo sobre os motivos,
sujeito a quaisquer restrições legais ou regulamentares.
Dúvidas ou preocupações
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Declaração de Privacidade ou preocupações sobre
como gerenciamos seus Dados Pessoais ou se desejar registrar uma reclamação, entre em
contato com nosso Diretor Global de Proteção de Dados em dataprotection@jotun.com.
Faremos o possível para responder às suas perguntas e aconselhá-lo sobre quaisquer medidas
tomadas para resolver os problemas levantados por você o mais rápido possível e, no máximo,
dentro de um mês após a solicitação.
Se você deseja registrar uma reclamação sobre o cumprimento desta Declaração de
Privacidade ou violações de seus direitos, você pode enviar a reclamação para:
dataprotection@jotun.com; Diretor Global de Proteção de Dados; Apresentar uma reclamação
à sua autoridade supervisora local no membro da UE/EEE. Estado onde você tem sua
residência habitual, local de trabalho ou o local onde a suposta violação ocorreu (por exemplo,
Datatilsynet, P.O. 8177 Dep., 0034 Oslo, Noruega); ou apresentar uma reclamação junto do
tribunal competente onde a Jotun tem um estabelecimento.
Revisões a esta declaração de privacidade
A Jotun pode, de tempos em tempos, fazer alterações nesta Declaração de Privacidade para
refletir alterações em nossas obrigações legais ou na maneira como lidamos com seus Dados
Pessoais. Comunicaremos qualquer versão revisada desta Declaração de Privacidade. A
Declaração de Proteção de Dados sempre aplicável e atualizada está disponível em
www.jotun.com. Quaisquer alterações a esta Declaração de Privacidade entrarão em vigor a
partir do momento em que forem comunicadas. Qualquer alteração relacionada ao motivo pelo
qual coletamos, usamos ou divulgamos seus Dados Pessoais, que exigem seu consentimento,
não se aplicará a você até que tenhamos obtido seu consentimento.
Interpretação desta declaração de privacidade
Esta Declaração de Privacidade inclui exemplos, mas não se destina a ser restrita apenas a
esses exemplos. Portanto, quando a palavra 'incluindo' for usada, significará; incluindo mas
não limitado a.
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