
 

Declaração de Privacidade 

A Chemours Company LLC e suas afiliadas (“Chemours”) estão preocupadas com 

questões de privacidade e desejam que vocês esteja familiarizado com a maneira 

como coletamos, usamos e divulgamos estas informações. Juntamente com a 

Política Geral de Privacidade de Informações da Chemours, esta Declaração de 

Privacidade descreve as práticas da Chemours em relação às informações que 

coletamos através do website ou aplicativo móvel possuído e controlado pela 

Chemours a partir do qual você está acessando esta Declaração de Privacidade 

(respectivamente, o “Site” e o “App”), bem como offline quando o aviso for 

legalmente exigido. Ao fornecer Informações Pessoais para a Chemours, você 

concorda com os termos e condições desta Declaração de Privacidade.  

Se você candidatar-se a um emprego através do Site, o uso da Chemours das 

Informações Pessoais que você fornecer através do Centro de Carreira é 

governado por um aviso de privacidade separado, e não esta Declaração de 

Privacidade.  

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Informações Pessoais que a Chemours Coleta 

“Informações Pessoais” são informações que identificam você como um indivíduo, 

tais como: 

 Nome; 

 Endereço postal (incluindo endereços de faturamento e de entrega); 

 Número de telefone ou fax; 

 Endereço de email; 

 Número de cartão de crédito e débito; 

 Números de identificação fiscal de fornecedores; 

 Números de identificação nacional, como números de Segurança Social; 

 Informações financeiras quando você solicitar crédito; 

 Histórico de compra. 



A Chemours coleta Informações Pessoais quando você participa de várias 

oportunidades que oferecemos, por exemplo: 

 Quando você comprar um produto ou serviço ou fizer uma solicitação. 

 Quando você registrar sua compra de um produto da Chemours. 

 Quando você enviar um cartão de garantia. 

 Quando você se registrar para assinaturas, fórum de tecnologia ou outras 

comunicações através do Site ou App. 

 Quando você participar de um concurso, promoção, sorteio, pesquisa ou 

outra promoção. 

 Quando você participar de um blog ou fórum. 

 Quando conduzirmos pesquisas de mercado, encontrarmos você em uma 

feira de negócios ou outro evento. 

Podemos combinar as Informações Pessoais que coletamos sobre você com 

Informações Pessoais que você fornecer à Chemours através de outras fontes, 

como registos de produto, consultas ou eventos de marketing. Nós usaremos as 

Informações Pessoais combinadas de acordo com essa Declaração de 

Privacidade pelo tempo que estiverem combinadas. 

Como usamos as Informações Pessoais 

Podemos utilizar Informações Pessoais para as seguintes finalidades: 

 Responder às suas consultas e atender suas solicitações, como ao lhe enviar 

alertas por email. 

 Enviar informações importantes sobre o Site ou App, alterações aos 

termos, condições,  

e políticas e/ou outras informações administrativas da Chemours.  

 Completar e atender a sua compra, por exemplo, processar seus 

pagamentos, entregar sua encomenda a você, comunicar-se com você a 

respeito de sua compra e lhe fornecer serviço ao cliente relacionado. 

 Enviar comunicações de marketing que acreditamos ser de seu interesse, 

incluindo informações sobre feiras de negócios. 

 Personalizar a sua experiência no Site ao apresentar produtos e ofertas 

personalizadas para seu perfil. 



 Permitir a você participar de sorteios, concursos e promoções similares e 

administrar essas atividades. Algumas dessas atividades possuem regras 

adicionais que podem conter informações adicionais sobre como usar e 

divulgar suas Informações Pessoais, então sugerimos que leia essas 

regras. 

 Permitir a você enviar mensagens para um amigo através do Site ou App. 

Ao usar essa funcionalidade, você está afirmando à Chemours que você 

tem o direito de utilizar e fornecer à Chemours o nome e endereço de email 

do seu amigo.  

 Permitir à você se comunicar e interagir com outros através do Site ou App 

(por exemplo, através de um blog, quadro de mensagens, funcionalidade de 

mensagens, funcionalidade de bate-papo “chat”, perfil ou outras mídias 

sociais). 

 Permitir a você se registrar e participar em fóruns de tecnologia e outros 

eventos da Chemours. 

 Permitir propósitos de negócios da Chemours, tais como análise de dados, 

auditorias, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, melhoramento 

do site da Chemours, melhoramento dos serviços da Chemours, 

desenvolvimento de eventos de marketing, identificação das tendências de 

uso e determinação da eficácia das campanhas promocionais da 

Chemours.  

 Como acreditamos ser necessário ou adequado: (a) sob a lei aplicável, 

incluindo as leis fora do seu país de residência; (b) para cumprir com 

processos legais; (c) para responder a solicitações de autoridades públicas e 

do governo, incluindo autoridades públicas e do governo fora do seu país de 

residência; (d) cumprir termos e condições da Chemours;  

(e) para proteger as operações da Chemours; (f) para proteger direitos, 

privacidade, segurança ou propriedade da Chemours, seus ou de outros; e (g) 

para permitir à Chemours a buscar as compensações disponíveis ou limitar 

os danos que nós podemos sofrer. 

 

 

 



Como as Informações Pessoais são Divulgadas 

Suas Informações Pessoais podem ser divulgadas: 

 Dentro do grupo de empresas da Chemours para os propósitos descritos 

nesta Declaração de Privacidade. A Chemours Company e a afiliada local com 

quem você está interagindo são conjuntamente responsáveis pela gestão das 

Informações Pessoais usadas conjuntamente. 

 Para prestadores de serviços terceirizados da Chemours que prestam 

serviços tais como hospedagem de website, análise de dados, processamento 

de pagamentos, atendimento de pedidos, distribuição de produtos, 

fornecimento de infra-estrutura, serviços de TI, atendimento ao consumidor, 

serviços de entrega de email, processamento de cartões de crédito, serviços 

de auditoria e outros serviços similares para permitir a prestação de serviços. 

 Para terceiros como agentes e distribuidores para facilitar a venda e 

distribuição de produtos e serviços da Chemours que podem incluir 

comunicações de marketing. 

 Para terceiros patrocinadores de sorteios, concursos e promoções 

similares. 

 Para identificá-lo para alguém a quem você envia mensagens através do 

Site. 

 A um terceiro no evento de qualquer reorganização, fusão, venda, 

empreendimento conjunto, cessão, transferência ou outra disposição de 

toda ou qualquer parte dos negócios, ativos ou ações da Chemours 

(inclusive em relação a qualquer falência ou processos similares). 

 Conforme acreditamos ser necessário ou adequado: (a) sob a lei aplicável, 

incluindo as leis fora do seu país de residência; (b) para cumprir com 

processos legais; (c) para responder a solicitações de autoridades públicas 

e do governo, incluindo autoridades públicas e do governo fora do seu país 

de residência; (d) cumprir termos e condições da Chemours; (e) para 

proteger as operações da Chemours; (f) para proteger direitos, privacidade, 

segurança ou propriedade da Chemours, seus ou de outros; e (g) para 

permitir à Chemours a buscar as compensações disponíveis ou limitar os 

danos que nós podemos sofrer. 

 Por você, quando você participar de recursos em um Site ou App da 

Chemours que forneça a oportunidade de interagir com a Chemours e 

https://www.chemours.com/Privacy/en_US/chemours-companies.pdf


outros (por exemplo, um blog, quadro de mensagens, funcionalidade de 

mensagens, funcionalidade de bate-papo “chat”, perfil ou outras mídias 

sociais). Quando você usar esses recursos você deve estar ciente de que 

qualquer informação que você enviar, incluindo seu nome, local e endereço 

de email, pode ser disponibilizada publicamente para outros. Não somos 

responsáveis por quaisquer informações que você optar por submeter 

através desses recursos e lhe advertimos para evitar divulgar qualquer 

informação pessoal sensível (como por exemplo sobre saúde ou 

informações de cartão de crédito) através desses recursos. Se você usar 

esses recursos, suas Informações Pessoais podem permanecer no Site ou 

App, mesmo depois que você encerrar o uso do Site ou do aplicativo. 

INFORMAÇÕES NÃO-PESSOAIS 

Informações Não-Pessoais que Coletamos 

“Informações Não-Pessoais” são quaisquer informações que não revelam sua 

identidade específica, tais como: 

 Informações do Navegador; 

 Informações coletadas através de cookies, pixel tags e outras tecnologias; 

 Informações demográficas e outras informações fornecidas por você; 

 Informações agregadas. 

Como nós Coletamos Informações Não-Pessoais 

A Chemours e os prestadores de serviços terceirizados da Chemours podem 

coletar informações Não-Pessoais de uma variedade de formas, incluindo: 

 Através de seu navegador: Determinadas informações são coletadas pela 

maioria dos navegadores, como seu endereço Media Access Control (MAC), 

tipo de computador (Windows ou Macintosh), resolução de tela, versão do 

sistema operacional e tipo de navegador de Internet e versão. 

 Uso de cookies: Os cookies permitem a um servidor de web transferir 

dados para um computador para manutenção de registros e outros fins. 

Nós usamos cookies e outras tecnologias para, entre outras coisas, melhor 

atendê-lo com mais informações personalizadas, para facilitar o seu 



acesso em curso e uso do Site, e fornecer-lhe uma experiência de compra 

personalizada. Se você não desejar que as informações sejam coletadas 

com o uso de cookies, existe um procedimento simples na maioria dos 

navegadores que permite rejeitar o uso de cookies. Algumas 

funcionalidades do Site podem não operar adequadamente se você recusar 

o uso de cookies. Para saber mais sobre cookies, visite por favor 

http://www.allaboutcookies.org/ 

 Uso de pixel tags, web beacons, clear GIFs ou outras tecnologias similares: 

Estas podem ser utilizadas em algumas páginas do Site e mensagens de 

email formatadas em HTML para, entre outras coisas, rastrear as ações 

dos usuários do Site e os destinatários de email, medir o sucesso das 

campanhas de marketing da Chemours e compilar estatísticas sobre taxas 

de uso e resposta do Site.  

 De você: Informações como a sua localização, bem como outras informações, 

como seu meio preferido de comunicação, são coletadas quando você 

voluntariamente fornece essas informações. A menos que combinadas com 

as Informações Pessoais, essas informações não identificam pessoalmente 

você ou qualquer outro usuário do Site ou do aplicativo. 

 Ao agregar informações: Informações Pessoais Agregadas não identificam 

pessoalmente você ou qualquer outro usuário do Site ou do aplicativo, (por 

exemplo, podemos usar Informações Pessoais para calcular a porcentagem 

de usuários da Chemours que possuem um código de área específico de 

telefone). 

Como Usamos e Divulgamos Informações Não-Pessoais 

Pelo motivo das informações não pessoais não identificarem você pessoalmente, 

podemos usar e divulgar Informações Não-Pessoais para qualquer finalidade. Em 

alguns casos, podemos combinar Informações Não-Pessoais com Informações 

Pessoais (como por exemplo combinar seu nome com sua localização geográfica). 

Se combinarmos quaisquer Informações Não-pessoais com Informações 

Pessoais, por exemplo, quando combinarmos informações que você fornecer 

durante o registro com Informações  

Não-Pessoais para lhes fornecer marketing personalizado dirigido, as 

informações combinadas serão tratadas pela Chemours como Informações 

Pessoais.  

http://www.allaboutcookies.org/


ENDEREÇOS IP 

Seu “endereço IP” é um número que é automaticamente atribuído pelo seu 

provedor de serviço de internet (ISP) ao computador que você está usando. 

Como Nós Coletamos Endereços IP 

Um endereço IP é identificado e logado automaticamente nos arquivos de log do 

servidor da Chemours sempre que um usuário visita o Site, juntamente com o 

horário de visita e as páginas que foram visitadas. A coleta de endereços IP é uma 

prática comum na Internet e é feita automaticamente por muitos websites. 

Como a Chemours Usa e Divulga Endereços IP? 

A Chemours utiliza endereços IP para fins como cálculo dos níveis de uso do Site, 

para auxiliar a diagnosticar problemas do servidor, administrar o Site e 

apresentar conteúdo que é personalizado para o seu país. Podemos também usar 

e revelar os endereços IP para todas as finalidades para as quais usamos e 

divulgamos as Informações Pessoais. Por favor observe que nós tratamos os 

endereços IP, arquivos do registro do servidor e informações relacionadas como 

Informações Não-Pessoais, exceto onde somos obrigados a agir de outra forma 

sob a legislação em vigor. 

PUBLICIDADE BASEADA EM INTERESSES 

Chemours e os prestadores de serviços terceirizados da Chemours usam 

cookies, pixel tags, web beacons, clear GIFs ou tecnologias similares para 

rastrear as ações dos usuários do Site e destinatários de email em websites não 

afiliados ao longo do tempo, a fim de personalizar a sua experiência no Site 

apresentando anúncios que são mais relevantes para você. Por exemplo, nós 

usamos prestadores terceirizados de serviços, para apresentar produtos e 

ofertas direcionadas para as preferências e interesses demonstrados por sua 

atividade online ao longo do tempo. 

 

 



SITES DE TERCEIROS 

Esta Declaração de Privacidade não trata, e não somos responsáveis pelas 

práticas de privacidade, informações ou outras práticas de quaisquer terceiros, 

incluindo quaisquer terceiros que operam qualquer site para o qual o Site ou o 

aplicativo contém um link. A inclusão de um link no Site ou no aplicativo não 

implica endosso do site vinculado pela Chemours. 

ANUNCIANTES DE TERCEIROS 

A Chemours pode usar empresas de publicidade terceirizadas para veicular 

propagandas quando você visitar um Site da Chemours. Por favor observe que 

essas empresas podem usar informações sobre sua visita a esse Site a fim de 

fornecer propagandas sobre produtos e serviços que possam ser de seu 

interesse. No decurso de prestar anúncios para este Site, estas empresas podem 

colocar ou reconhecer um cookie exclusivo em seu navegador. Se você desejar 

obter mais informações sobre esta prática e conhecer as suas escolhas sobre 

não ter essa informação usada por essas empresas, por favor visite 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. 

SEGURANÇA 

A Chemours usa as medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis 

para proteger as Informações Pessoais sob controle da Chemours. Infelizmente, 

nenhuma transmissão de dados através da Internet ou de um sistema de 

armazenamento de dados pode ter garantia de ser 100% segura. Se você tiver 

razões para acreditar que sua interação com a Chemours não é mais segura (por 

exemplo, se você perceber que a segurança de qualquer conta que você pode ter 

com a Chemours foi comprometida), por favor notifique imediatamente a 

Chemours do problema fazendo contato com a Chemours de acordo com a seção 

“Entrar em contato com a Chemours” abaixo. 

 

 

 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp


ESCOLHAS E ACESSO 

Suas escolhas quanto ao uso da Chemours e divulgação de suas 

Informações Pessoais 

A Chemours oferece a você muitas escolhas quanto ao uso e divulgação pela 

Chemours de suas Informações Pessoais para fins de marketing. Ao entrar em 

contato com o Centro de Gestão de Consultas da Chemours, você pode optar por 

não receber futuras mensagens eletrônicas de marketing da Chemours e pedir 

que não compartilhemos suas Informações Pessoais com terceiros não afiliados 

para seus objetivos de marketing. 

Procuraremos atender suas solicitações o mais breve e razoavelmente possível. 

Por favor observe que caso você pode optar por não receber mensagens como 

descrito acima, não seremos capazes de remover suas Informações Pessoais do 

banco de dados de terceiros não afiliados com os quais a Chemours já 

compartilhou suas Informações Pessoais (ou seja, para quem já fornecemos suas 

Informações Pessoais a partir da data que implementarmos seu pedido de não 

envio de mensagens). Observe também que se você optar por não receber 

mensagens relacionadas à marketing da Chemours, podemos ainda enviar-lhe 

mensagens administrativas importantes, e você não pode optar por não receber 

mensagens administrativas. 

Como você pode acessar, alterar ou suprimir suas Informações 

Pessoais 

Se você desejar revisar, corrigir, atualizar, suprimir, excluir ou de outra forma 

limitar o uso pela Chemours de suas Informações Pessoais que foram 

anteriormente fornecidas à Chemours, você deve entrar em contato com o 

Centro de Gestão de Consultas da Chemours. 

Em sua solicitação, por favor deixe claro quais informações você gostaria de 

alterar, se você gostaria de ter suas Informações Pessoais suprimidas de um 

banco de dados da Chemours ou então avise a Chemours quais as limitações que 

você gostaria de colocar no uso pela Chemours de suas Informações Pessoais. 

Vamos procurar atender a sua solicitação tão logo seja razoavelmente possível. 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
https://www.chemours.com/contact-us/index.html


PERÍODO DE RETENÇÃO 

Nós reteremos suas Informações Pessoais pelo período necessário para atender 

as finalidades descritas nesta Declaração de Privacidade a menos que um 

período de retenção mais longo seja exigido ou permitido por lei. 

USO DO SITE POR CRIANÇAS 

A Chemours está comprometida em proteger as necessidades de privacidade das 

crianças e nós incentivamos os pais e responsáveis a assumir um papel ativo nas 

atividades online de seus filhos. O Site ou o aplicativo da Chemours não se 

destinam para crianças menores de quatorze (14) anos de idade e a Chemours 

não coleta conscientemente informações de crianças para fins de venda de 

produtos ou serviços. A Chemours participa em programas educacionais 

selecionados como de ciência e consciência ambiental em apoio à escolas e 

comunidades. 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Suas Informações Pessoais podem ser armazenadas e processadas em qualquer 

país onde temos instalações ou onde nós utilizamos um prestador de serviços, e 

ao usar o Site ou App da Chemours você consente com a transferência de 

informações para países fora do seu país de residência, incluindo para os Estados 

Unidos, os quais podem ter diferentes regras de proteção de dados do que 

aquelas do seu país. 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

A não ser que legalmente exigido, pedimos que você não envie à Chemours, e que 

não divulgue qualquer informação pessoal confidencial (por exemplo, informações 

relacionadas com a origem racial ou étnica, opiniões políticas, religião ou outras 

crenças, saúde, antecedentes criminais ou filiação sindical) no ou através do Site 

ou do aplicativo ou então de outra forma para a Chemours. 

 

 



ATUALIZAÇÕES DESTA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 

Podemos alterar esta Declaração de Privacidade. Por favor observe a data de 

revisão nesta página para visualizar quando esta Declaração de Privacidade foi 

revisada pela última vez. Quaisquer alterações desta política de privacidade 

entrará em vigor quando publicarmos a Declaração de Privacidade revisada no 

Site ou no aplicativo. Seu uso do Site ou aplicativo seguindo estas alterações 

significa que você aceita a Declaração de Privacidade revisada. 

CONTATO COM A CHEMOURS 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Declaração de Privacidade, por favor 

entre em contato com a Chemours através do Centro de Gestão de Consultas da 

Chemours, ou escreva para o seguinte endereço: 

Chemours Inquiry Management Center 
 

1007 N Market Street                                                                                                   

Wilmington, DE 19898 

Toll-free: 800-441-9481 

E-mail: Privacy-Office@chemours.com 

Última revisão: 01 de junho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
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Política Geral de Privacidade para Informações: 
 

Essa política define o compromisso da Chemours em proteger a privacidade das 

informações pessoais que são coletadas ou utilizadas pela Chemours no curso da 

condução dos negócios da Chemours. O escopo dessa política inclui a coleta e 

uso das informações relativas ao funcionário, cliente, fornecedor e outras 

informações pessoais de terceiros. Em uma base geral, a Chemours estabelecerá 

e fará com que seus afiliados estabeleçam e mantenham procedimentos de 

negócios que sejam consistentes com essa política. 

 

Nós respeitamos os direitos à privacidade dos indivíduos. 

A Chemours trata com seriedade a privacidade e está compromissada em 

cumprir todas as exigências legais sobre a privacidade das informações pessoais. 

A Chemours irá, periodicamente, revisar suas práticas de coleta, uso e divulgação 

de informações pessoais a fim de garantir a observância das leis e 

regulamentações. 

 

Nós fornecemos um aviso de coleta de Informações Pessoais. 

A Chemours fornecerá um aviso quando as informações pessoais forem 

coletadas de modo consistente com as leis aplicáveis. Todos os avisos irão 

explicar a necessidade das informações e descrever como as informações serão 

utilizadas. 

 

Nós obtemos o consentimento explícito para informações 

confidenciais/permissão expressa. 

Conforme a lei aplicável, a Chemours manterá procedimentos para garantir que 

informações confidenciais sejam coletadas com consentimento explícito.  

 

Nós processamos e distribuímos informações consistentes com aviso. 

A Chemours irá coletar e utilizar informações pessoais consistentes com os 

avisos que foram fornecidos. Entretanto, a Chemours pode decidir remover 

aspectos identificáveis das informações pessoais coletadas e as informações 

resultantes podem então ser usadas para fins estatísticos, históricos, científicos 

ou outros propósitos, consistentes com as leis aplicáveis. 

 

 



Nós oferecemos segurança da informação. 

A Chemours usará de esforços comercialmente razoáveis para manter a 

segurança das informações pessoais, e proteger a integridade de tais 

informações. 

 

Nós oferecemos aos indivíduos uma maneira de acessar e corrigir suas 

informações. 

A Chemours irá manter os procedimentos comercialmente razoáveis 

consistentes com as leis aplicáveis para as pessoas possuírem acesso às suas 

informações pessoais coletadas e, quando adequado, corrigir quaisquer 

informações que são inexatas ou incompletas, ou excluir suas informações 

pessoais. 

 

Nós solicitamos que outros que processam dados da Chemours respeitem a lei 

aplicável. 

A Chemours solicitará a outras partes que adquirem ou fornecem informações 

pessoais da ou para a Chemours, incluindo aquelas que fornecem serviços de 

suporte, que protejam adequadamente as informações pessoais. 

 

Nós fornecemos uma maneira para registrar reclamações. 

A Chemours irá publicar os procedimentos de resposta às reclamações sobre 

possíveis desvios de seus procedimentos estabelecidos para proteger as 

informações pessoais. 

 

Nós divulgaremos informações pessoais quando exigido por lei ou ordem 

judicial. 

A Chemours agirá conforme permitido ou exigido por lei ou ordem judicial, para 

coletar, utilizar, transferir e/ou divulgar informações pessoais de acordo com os 

procedimentos que não exijam aviso (por exemplo, no âmbito de investigações da 

execução de lei). 

 

Nós iremos alinhar nossos processos de recursos humanos com a política da 

Chemours. 

A Chemours irá alinhar seus processos, políticas, práticas e diretrizes de 

Recursos Humanos para cumprir com essa política.  

 



Nós mantemos a flexibilidade para alterar essa política. 

A Chemours reserva-se o direito de modificar e atualizar essa política ou suas 

práticas de negócios relacionados a qualquer momento Se você posse perguntas 

sobre a nossa utilização de suas informações pessoais, entre em contato 

conosco através do email: Privacy-Office@chemours.com. 

 

Última revisão: 01 de junho de 2015 
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