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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Este Aviso de Privacidade (o “Aviso”) descreve as informações relativas a você que 

a Rheem Manufacturing Company e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, a 

“Rheem” ou “nós”) coletam, utilizam, compartilham e armazenam, o que inclui seus 
dados pessoais. Este Aviso também fornece orientações e informações relativas a 
nosso processamento de dados pessoais. 

 
1.2 Temos o compromisso de proteger e respeitar sua privacidade. Este Aviso define 

as bases legais que consideramos ao processar quaisquer de seus dados pessoais 
que você nos fornece — seja diretamente ou por meio de parceiros confiáveis — ou 

que obtemos de terceiros. Leia atentamente este Aviso para compreender como 
processamos seus dados pessoais. 

 
1.3 Neste Aviso, “você” significa a pessoa cujos dados coletamos, utilizamos e 

processamos. 

 

1.4 Utilizaremos seus dados pessoais unicamente para os fins e dos modos 
estabelecidos mais adiante neste Aviso, que descreve as medidas que adotamos 
para assegurar que nosso processamento de dados pessoais cumpra as leis e 
regulamentações dos Estados Unidos, as leis e regulamentações sobre privacidade 
do Canadá e também a legislação da União Europeia sobre o tema, inclusive o 

Regulamento (UE) 2016/679 — conhecido como Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD) —, a Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPL) do Peru, 
a Lei N.º 19.628 ou Lei de Proteção de Dados (LPD) do Chile, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil e todas as emendas subsequentes e leis que 
sucedam tais normas legais (coletivamente, referidas como “Legislação de 
Proteção de Dados”). 

 

1.5 Buscamos manter a privacidade, a precisão e a confidencialidade dos dados 

(inclusive seus dados pessoais) que coletamos e utilizamos.  

2. QUANDO SE APLICA ESTE AVISO DE PRIVACIDADE 

 
2.1 Este Aviso se aplica a seus dados pessoais que coletamos, utilizamos e processamos 

de alguma forma em decorrência de seu relacionamento conosco. Isso abrange 

seus dados pessoais que coletamos ou que você nos fornece por meio de sites de 
internet, aplicativos móveis ou centrais de atendimento; registros de produtos; e 
por qualquer outro meio on-line ou off-line pelo qual nos comunicamos com você, 
e também quando obtemos dados pessoais sobre você de um terceiro. 

3. PROCESSAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS 

 
3.1 Seus dados pessoais que coletamos nos ajudam a prestar o melhor suporte possível 

para seus produtos, otimizar o uso que você realiza de nossos sites e aplicativos 
móveis, e lhe exibir anúncios baseados em seus interesses específicos.  Além disso, 
devemos processar determinados dados pessoais para fins legais, regulatórios, 
tributários e de auditoria.  Os dados pessoais que coletamos, a base para nosso 
processamento e os fins de nosso processamento estão detalhados a seguir.  
Algumas vezes, essas atividades são desempenhadas por terceiros (consulte 
“Compartilhamento de dados pessoais” a seguir).   

 
3.2 Você não precisa nos fornecer todos os dados pessoais descritos a seguir, mas caso 

opte por não fornecer todos os dados, talvez não possamos lhe oferecer 
determinados serviços e recursos relacionados.  Você pode nos fornecer dados 
pessoais de diversas formas.  São os tipos de dados pessoais que podemos obter:  

 

 



 
 

 

 

Dados pessoais que 
processamos 

Base para o 
processamento 
 

Finalidade do 
processamento 

Se seu produto for 
registrado conosco por 
você ou por prestadores de 
serviços, bombeiros ou 
encanadores, nós 

coletaremos seu nome, 
endereço postal, endereço 
de e-mail, número de 
telefone ou outros 
identificadores por meio 
dos quais possamos entrar 
em contato com você on-

line ou off-line. Também 

manteremos essas 
informações juntamente 
com seu histórico de 
compras.   

Para a execução de 
nosso contrato com 
você e para lhe prestar 
serviços de garantia 
(inclusive possíveis 

devoluções), conforme 
a necessidade. 

Necessário para 
registrar seu produto 
ou lhe prestar serviços 
decorrentes da 
garantia, inclusive 

quaisquer devoluções. 

Se você adquirir uma 

garantia estendida ou fizer 
qualquer solicitação 
coberta por qualquer 
garantia, nós coletaremos 
seu nome, endereço 
postal, endereço de e-mail, 

número de telefone ou 
outros identificadores por 
meio dos quais possamos 
entrar em contato com 

você on-line ou off-line, 
histórico de compras, 
informações de instalação 

e dados de cartão de 
crédito ou outras formas 
de pagamento. 

Necessário para a 

execução de nosso 
contrato com você caso 
adquira uma garantia 
estendida ou faça 
alguma solicitação 
coberta por qualquer 

garantia. 

Necessário para 

fornecer garantias 
estendidas para os 
produtos adquiridos 
por você, processar e 
atender a solicitações 
relacionadas com 

nossos produtos e lhe 
informar sobre a 
situação de 
solicitações. 

Caso você se inscreva em 
um concurso ou promoção, 

nós coletaremos seu 
nome, endereço de e-mail, 
número de telefone, 
interesse em produtos e 
endereço postal. 

Consentimento. Necessário para 
inscrever você no 

concurso ou promoção 
do qual tenha 
escolhido participar. 

Se você se corresponder 

conosco, nós coletaremos 

seu nome, dados de 
contato e os dados de sua 
correspondência.  

Coletamos essas 

informações porque, 

em alguns casos, elas 
são necessárias para a 
execução de um 
contrato com você e, 
em outros casos, 
quando temos 

interesse legítimo para 
coletá-las, em função 
da natureza da 
correspondência. 

Retemos essas 

informações para 

manter um 
acompanhamento de 
nossas comunicações 
com você, responder a 
suas solicitações ou 
consultas, e lhe 

prestar o melhor 
serviço possível. 

Se você responder a 

qualquer sondagem ou 
pesquisa, nós coletaremos 
seu nome e suas 
respostas, algumas das 
quais poderão incluir dados 

pessoais. 

Nós retemos essas 

informações porque 
temos interesse 
legítimo para fazê-lo. 

Retemos essas 

informações para 
entender como você 
utiliza nossos produtos 
com o objetivo de 
aprimorar nossos 

produtos e serviços, 



 
 

 

 

Dados pessoais que 
processamos 

Base para o 
processamento 
 

Finalidade do 
processamento 

desenvolver novos 
produtos e recursos, e 
administrar sua 
participação em 
sondagens e pesquisas 

de mercado. 

Se você acessar nossos 
sites, nós coletaremos 
informações não 
persistentes relativas a seu 
dispositivo de acesso, 

endereço IP do dispositivo, 
sistema operacional, tipo 

de navegador de internet e 
comportamento de 
navegação, o que inclui 
detalhes de sua visita a 
nosso site, dados de 

tráfego web, dados de 
localização e logs. 

 Nós processamos 
essas informações com 
base em nossos 
interesses comerciais 
legítimos ou mediante 

seu consentimento.   

Processamos essas 
informações para 
habilitar e monitorar 
seu uso de nossos 
sites e serviços, e para 

aprimorar esses 
serviços. Também 

coletamos essas 
informações para que 
você não precise 
reinseri-las sempre 
que utilizar nossos 

serviços, para 
monitorar e 
compreender como 
você utiliza e interage 
com nossos sites e 
aplicativos, 

personalizar nossos 
serviços segundo suas 
preferências e 
possibilitar que 

gerenciemos e 
aprimoremos nossos 
serviços. 

Se você acessar nossos 
sites, nós coletaremos 
informações persistentes, 
o que inclui o endereço IP 
de seu dispositivo, nome 

de domínio, identificadores 
associados a seu 
dispositivo, tipo e 
características de 
dispositivo e sistema 
operacional, características 
de navegador de internet, 

preferências de idioma, 
dados de sequência de 
cliques, suas interações 
com nossos produtos e 
serviços, as páginas que 
conduziram ou indicaram 
você a nossos sites ou 

aplicativos, datas e 
horários de acesso, 
informações de 
geolocalização e outras 
informações sobre seu uso 
de nossos sites e 

aplicativos. 

Nós processamos essas 
informações com base 
em seu consentimento.  

Utilizamos essas 
informações para lhe 
apresentar publicidade 
(comportamental) 
baseada em seus 

interesses e outros 
conteúdos 
direcionados.  Quanto 
às informações de 
geolocalização, nós as 
utilizamos para 
entender onde nossos 

produtos são utilizados 
e responder a 
solicitações de 
serviços ou 
notificações 
automáticas de 
serviços. 

O conteúdo que você 
publica em áreas públicas 

de nosso site e em sites 

Nós processamos essas 
informações com base 

em nossos interesses 

Nós utilizamos essas 
informações para nos 

comunicar de maneira 



 
 

 

 

Dados pessoais que 
processamos 

Base para o 
processamento 
 

Finalidade do 
processamento 

setoriais e de mídias 
sociais terceiros. 

comerciais legítimos.  
Note que sites de 
terceiros podem ter 
seus próprios 
processos e políticas de 

coleta, sobre os quais 
não temos controle. 

eficaz com você, 
responder a suas 
solicitações ou 
consultas, e entender 
melhor como nossos 

produtos são 
utilizados. 

Se você se candidatar a 
alguma vaga de trabalho 
em nosso site, coletaremos 
seu nome, endereço, 

informações educacionais, 
histórico de emprego e 

histórico salarial.  

Nós processamos essas 
informações para 
executar um contrato 
de trabalho que 

tenhamos com você 
e/ou tomar 

providências — 
mediante sua 
solicitação — para 
celebrar tal contrato. 

Utilizamos essas 
informações para 
gerenciar sua inscrição 
ou interesse em 

oportunidades de 
carreira conosco. 

Se você utilizar qualquer 
aplicativo da Rheem, nós 
coletaremos seu nome, 
número de telefone, 
informações de 
geolocalização, endereço 

de e-mail, endereço IP e o 
nome ou a designação que 
você der à sua conta.  O 
aplicativo também poderá 
coletar determinadas 

informações adicionais 
sobre seus produtos, 

inclusive histórico de uso e 
funcionalidade. 

Processamos essas 
informações para 
executar um contrato 
ou fornecer alertas, 
conforme 
consentimento 

recebido. 

Quando você se 
inscreve para receber 
serviços conectados, 
utilizamos as 
informações 
fornecidas para 

administrar sua conta 
no aplicativo da 
Rheem, gerenciar a 
interação do mesmo 
com os termostatos da 

Rheem e enviar seus 
alertas de falha ou 

atualizações de status.  
Utilizamos 
informações de 
geolocalização para 
diversos fins, inclusive 
para que você possa 

definir o local de sua 
residência e 
determinar a distância 
à qual você se 
encontra de sua 
residência. Isso 
permite que seu 

equipamento poupe 
energia funcionando 
somente quando você 
se encontrar a uma 
determinada distância 
do local de sua 
residência. Esse 

recurso é 
completamente 
opcional e pode ser 
controlado em sua 
conta no aplicativo da 
Rheem.   

 
 
 

 



 
 

 

 

3.3 Onde a Rheem obtém dados pessoais relativos a você.  
 

Informações que você fornece: 
Obtemos seus dados pessoais diretamente de você ou por meio de prestadores de 

serviços, bombeiros e encanadores que auxiliam você, quando você registra um 
produto, quando você prorroga uma garantia e quando nos envia informações por 
meio de nossos sites ou aplicativos móveis.  Também podemos coletar dados 
pessoais durante a execução de seu contrato conosco ou se você entrar em contato 
conosco por telefone, e-mail ou serviços de mensagem direta fornecidos por 
plataformas de mídias sociais mantidas por terceiros. 
 

Informações que coletamos automaticamente: 
Como mencionado, quando você navega e interage com nossos sites ou aplicativos 
móveis, ou quando nos envia um e-mail, podemos utilizar tecnologias de coleta de 
dados automática para coletar informações relativas a você. Isso inclui cookies de 
navegadores de internet, cookies de Flash, web beacons, identificadores de 

dispositivos, logs de servidores e outras tecnologias.   

 
Alguns conteúdos ou aplicativos, o que abrange anúncios em nossos sites, são 
fornecidos por terceiros como anunciantes, redes e servidores de anúncios, 
provedores de conteúdo e provedores de aplicativos.  Esses terceiros podem utilizar 
cookies separada ou conjuntamente com web beacons ou outras tecnologias de 
rastreamento para coletar informações relativas a você quando você utiliza nossos 
sites, mas somente com seu consentimento.  Os terceiros que coletam tais 

informações podem associá-las a seus dados pessoais se tal prática for permitida 
por lei, ou podem coletar informações, inclusive dados pessoais, sobre suas 
atividades on-line ao longo do tempo e em diferentes sites e outros serviços on-
line.  Eles ou a Rheem utilizamos essas informações para lhe apresentar publicidade 
(comportamental) baseada em seus interesses e outros conteúdos direcionados.  
Nós não controlamos as tecnologias de rastreamento desses terceiros nem a forma 
como elas podem ser utilizadas fora de nossos serviços.  Caso tenha alguma dúvida 

sobre um anúncio ou outro conteúdo direcionado, você deve entrar em contato 
diretamente com o fornecedor responsável e/ou consultar a política de privacidade 
desse mesmo fornecedor.   

Nós não oferecemos a opção de não rastreamento “Do Not Track” em navegadores 
de internet.  

Informações relativas a você que obtemos por terceiros: 
Podemos receber seus dados pessoais de prestadores de serviços, bombeiros ou 
encanadores que possam ajudar você a registrar seus produtos ou adquirir 
garantias estendidas.  
 
Também enviamos mensagens de mala direta por serviços de correio a partir de 

registros públicos. 

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
4.1 Nós não vendemos dados pessoais para nenhum fim comercial ou de marketing, 

não vendemos dados pessoais nos últimos 12 meses e não venderemos 
informações pessoais. 

   
 

4.2 Os seguintes casos representam circunstâncias limitadas em que podemos 
compartilhar seus dados pessoais com terceiros:   

 
4.2.1. fornecedores, prestadores de serviços e técnicos externos que nos 
auxiliam com nossas atividades de processamento e armazenamento de 

dados;   
 



 
 

 

 

4.2.2 em decorrência de uma fusão ou venda da empresa e/ou parte de 
ativos da empresa, seus dados pessoais podem estar entre os itens 
vendidos ou transferidos; 
  

4.2.3. prestadores de serviços, bombeiros ou encanadores que possam 
ajudar você a registrar seus produtos ou adquirir garantias estendidas, ou 
realizar diagnósticos ou serviços;  
 
4.2.4. terceiros que tenham solicitado informações suas para fins de 
financiamento ou informações de desconto; 
 

4.2.5   afiliadas, subsidiárias, divisões e fornecedores que prestam serviços 
a nós ou em nosso nome; 
 
4.2.6    terceiros que nos auxiliam na oferta de nossos produtos e serviços, 
bem como a compreendermos como nossos produtos são utilizados; 

 

4.2.7     consultores profissionais externos; 
 

4.2.8    determinados fornecedores externos, parceiros de negócios e outras 
empresas para que possam enviar materiais promocionais sobre produtos 
e serviços (inclusive ofertas ou promoções especiais);  
 
4.2.8    para qualquer outro fim revelado por nós quando você fornece as 

informações; e  
 
4.2.9    com seu consentimento. 

Exigimos que todos os prestadores de serviços com os quais compartilhamos seus dados 
pessoais forneçam garantias relativas à confidencialidade e à segurança dessas 

informações.  Esses terceiros concordam em só utilizar tais informações na busca dos fins 
para os quais elas foram fornecidas e de acordo com este Aviso.   

4.1   Também podemos revelar seus dados pessoais: 

 

4.1.1 para cumprir alguma ordem judicial, lei ou processo legal, inclusive 

responder a alguma solicitação governamental ou regulatória, de acordo 

com a legislação aplicável; 

 

4.1.2 para fazer cumprir ou aplicar nossos termos de uso e outros acordos 

(inclusive garantias), e para fins de faturamento e cobrança; 

 

4.1.3 se acreditarmos que a divulgação é necessária ou apropriada para 

proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da Rheem, de nossos 

clientes e outras partes. Isso inclui trocar informações com outras 

empresas e organizações para fins de proteção contra fraudes e redução 

de risco de crédito; 

 

4.1.4 para outros fins quando permitidos por lei. 

5. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS 

 
Seus dados pessoais podem ser transferidos, armazenados e processados em países 

estrangeiros, inclusive os Estados Unidos, que possuem legislação de privacidade diferente 
ou não tão abrangente quanto a Legislação de Proteção de Dados de seu país de residência. 
Nessas circunstâncias, os governos, tribunais, autoridades legais ou instituições 
regulatórias desse país podem ter a capacidade de obter acesso a seus dados pessoais 
segundo sua legislação nacional.  Ao realizarmos transferências de dados pessoais para 
países estrangeiros, adotamos medidas adicionais em consonância com todas as leis 

aplicáveis. Adotamos salvaguardas adequadas com respeito à proteção de sua privacidade, 



 
 

 

 

a direitos e liberdades fundamentais, e ao exercício de seus direitos.  Sempre que nos 
envolvemos com um prestador de serviços de um país estrangeiro, exigimos que os padrões 
de privacidade e segurança desse prestador cumpram este Aviso e a Legislação de Proteção 
de Dados aplicável.  Indivíduos que residam ou estejam localizados em outros países que 

não os Estados Unidos concordam e consentem com a transferência e o processamento de 
informações pessoais em servidores localizados fora do país onde residam ou se localizem, 
e com que a proteção de tais informações pode ser diferente da exigida pela legislação de 
seu próprio país de residência ou localização. 

6. COMO SEUS DADOS SÃO PROTEGIDOS  

 
6.1 Operamos e adotamos medidas administrativas, técnicas e físicas apropriadas para 

proteger seus dados pessoais. 
 

6.2 Adotamos particularmente medidas de segurança apropriadas para proteger seus 

dados pessoais contra destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação 
não autorizada ou acesso a seus dados pessoais. O acesso é concedido em função 
da necessidade de saber desses funcionários e de outras pessoas cujas funções 

requeiram que processem seus dados pessoais.  

7. RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 
7.1 Manteremos seus dados pessoais pelo período necessário para os fins para os quais 

os processamos (descritos anteriormente na Seção 3) ou se tivermos outra base 
legal para reter os dados por um período mais longo que o necessário para atender 
aos fins originais da coleta dos dados. Isso pode significar que reteremos algumas 

de suas informações por mais tempo que outras. São os critérios que adotamos 
para determinar os períodos de retenção de dados pessoais:  
 
7.2 retenção em caso de consultas, circunstância em que reteremos os dados 

por um período razoável após o fim do relacionamento entre nós;  
 

7.3 retenção em caso de processos ou questionamentos judiciais, circunstância 

em que reteremos os dados pelo período ao qual formos obrigados; e 
 

7.4 retenção de acordo com exigências legais ou regulatórias, circunstância em 
que consideraremos a necessidade ou não de reter os dados por período 
mais longo em decorrência de tais exigências. 

 

7.5 Em algumas circunstâncias, podemos tornar anônimos seus dados pessoais 
de modo que eles não possam mais ser associados a você. Reservamo-nos 
o direito de utilizar tais dados anônimos e desidentificados para qualquer 
fim comercial legítimo, o que inclui compartilhá-los com empresas de 
serviços, sem a necessidade de lhe fornecer avisos adicionais ou de seu 
consentimento.  

 

7.6 Entre em contato conosco caso deseje obter mais informações sobre nossas 
práticas de retenção de dados.  

8. SEUS DIREITOS  

8.1 Você pode ter diversos direitos em função da Legislação de Proteção de Dados de 
seu país (onde for aplicável).   

 
Na medida permitida pela legislação aplicável e sujeito a determinadas condições, 

você pode (1) buscar informações sobre se a Rheem está processando seus dados 
pessoais; (2) solicitar acesso aos dados pessoais que mantemos sobre você em 
formato eletrônico ou impresso; (3) solicitar que realizemos atualização, correção, 
alteração, exclusão ou restrição de suas informações; ou (4) exercer seu direito à 
portabilidade dos dados clicando aqui para enviar uma solicitação por meio nosso 
portal web ou entrando em contato diretamente conosco pelo e-mail 

compliancemanager@rheem.com.  Além disso, você pode a qualquer momento se 

recusar ao processamento de seus dados pessoais por parte da Rheem. Contudo, 

https://bit.ly/RheemPrivacyRequests


 
 

 

 

isso pode afetar a qualidade e o uso dos serviços que prestamos.  Para proteger 
sua privacidade, a Rheem adota medidas comercialmente razoáveis para verificar 
sua identidade antes de conceder acesso ou realizar qualquer alteração em seus 
dados pessoais.  Podemos solicitar que você nos informe seu nome, endereço 

postal, endereço de e-mail, número de telefone e/ou número de série de 
equipamento.   

 
Isso pode incluir (conforme seja relevante):   

 

Seu 
direito 

O que significa Como você exerce o direito Condições para 
exercê-lo 
 

Direito de 
acesso  

Sujeito a 
determinadas 
condições, você tem 

direito a acessar seus 

dados pessoais que 
mantemos.  

Você pode solicitar o acesso a 
seus dados pessoais por meio de 
nosso formulário web clicando 

aqui ou enviando um e-mail a 

compliancemanager@rheem.com.  
Nesse caso, pedimos que 
especifique os dados pessoais que 
deseja acessar.  

1. Precisaremos ter a 

capacidade de 

verificar sua 

identidade. 

2. Sua solicitação não 

poderá afetar os 

direitos e liberdades 

de outras pessoas. 

3. Geralmente, não 

fornecemos acesso 

a dados que 

mantemos 

unicamente para 

fins de backup. A 

legislação aplicável 

pode permitir ou 

exigir que nos 

recusemos a lhe 

fornecer acesso a 

alguns ou a todos os 

seus dados pessoais 

que mantemos, ou 

podemos ter 

destruído, excluído 

ou tornado 

anônimos seus 

dados pessoais de 

acordo com nossas 

obrigações e 

práticas de retenção 

de registros. Se não 

pudermos lhe 

fornecer acesso a 

seus dados pessoais, 

nós lhe 

informaremos os 

motivos, sujeitos a 

qualquer restrição 

legal ou regulatória. 

Direito de 

portabilida

Sujeito a 

determinadas 

Você pode solicitar a portabilidade 

dos dados por meio de nosso 

Seu direito à 

portabilidade dos dados 
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Seu 
direito 

O que significa Como você exerce o direito Condições para 
exercê-lo 
 

de dos 
dados  

condições e 
limitações, você tem 
direito a receber de 
nós dados pessoais 
que nos tenha 

fornecido.  

formulário web clicando aqui ou 
enviando um e-mail a 
compliancemanager@rheem.com. 
Nesse caso, pedimos que 
especifique os dados que deseja 

receber.  

é limitada. Ele se aplica 
unicamente quando:  
1. nosso 

processamento for 

baseado em seu 

consentimento ou 

em contrato 

celebrado com 

você; e 

2. nosso 

processamento for 

realizado por meios 

automatizados (por 

exemplo, não em 

registros 

impressos); e 

3. você tiver nos 

fornecido os dados 

pessoais em 

questão.  

Direitos 
relativos a 
dados 
pessoais 
imprecisos 
ou 

incompleto

s 

Você pode questionar 
a precisão ou a 
integridade de seus 
dados pessoais. Se os 
dados pessoais 
estiverem imprecisos, 

você terá direito a 

remover, corrigir ou 
completar os dados 
imprecisos, conforme 
seja apropriado. 

Pedimos que nos comunique caso 
haja qualquer alteração em seus 
dados pessoais tão logo ocorra tal 
alteração. 
 
Você pode solicitar tal retirada 

por meio de nosso formulário web 

clicando aqui ou enviando um e-
mail a 
compliancemanager@rheem.com.   
 

Este direito se aplica 
unicamente a seus 
dados pessoais. 
Pedimos que seja o 
mais específico possível 
ao exercer este direito. 

Direito de 
recusar ou 

restringir 
nosso 
processam
ento de 
dados 

Sujeito a 
determinadas 

condições, você tem 
direito a recusar o 
processamento de 
seus dados pessoais 
ou restringir tal 
processamento. 

Você pode solicitar tal retirada 
por meio de nosso formulário web 

clicando aqui ou enviando um e-
mail a 
compliancemanager@rheem.com.   

Este direito se aplica 
unicamente se nosso 

processamento de seus 
dados pessoais se 
basear em interesses 
legítimos (consulte a 
Seção 3 acima). 
Qualquer objeção deve 

se fundamentar em sua 
situação particular e 

conter motivos 
específicos.  
 

Direito de 

ter dados 
pessoais 
excluídos 

Sujeito a 

determinadas 
condições, você tem 
direito a ter seus 
dados pessoais 
excluídos, por 
exemplo, quando 
acreditar que as 

informações que 
estamos processando 
são imprecisas ou que 
o processamento é 

ilegal. 

Você pode solicitar tal retirada 

por meio de nosso formulário web 
clicando aqui ou enviando um e-
mail a 
compliancemanager@rheem.com.  
 

Podemos não ter a 

capacidade de excluir 
seus dados pessoais, 
por exemplo, 
(1) quando precisarmos 
cumprir uma obrigação 
legal; 
(2) em caso de 

exercício de processos 
legais ou defesa contra 
processos legais; ou 
(3) quando lei ou 

regulamento determinar 
períodos de retenção.  
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Seu 
direito 

O que significa Como você exerce o direito Condições para 
exercê-lo 
 

 

Direito de 
retirar 
consentime

nto 

Você tem direito a 
retirar seu 
consentimento a 

qualquer 
processamento com o 
qual tenha consentido 
previamente. 
 

Você pode solicitar tal retirada 
por meio de nosso formulário web 
clicando aqui ou enviando um e-

mail a 
compliancemanager@rheem.com.   

A retirada de seu 
consentimento não terá 
efeito retroativo. 

9. DADOS PESSOAIS DE MENORES DE IDADE 

Os produtos e serviços que oferecemos são projetados para um público geral e não 

são direcionados a menores de 16 anos de idade.  Não coletamos deliberadamente 
dados pessoais de menores de 16 anos.  Se soubermos que coletamos ou 
recebemos dados pessoais de alguém menor de 16 anos, excluiremos 
imediatamente tais dados. 

10. SEU DIREITO A REGISTRAR UMA QUEIXA PERANTE UMA AUTORIDADE 

SUPERVISORA 

 
10.1 Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou judicial que você possa 

ter, de acordo com a Legislação de Proteção de Dados de seu país (onde for 
aplicável), você pode ter direito a registrar uma queixa perante a autoridade 
supervisora de proteção de dados competente em seu país caso considere que 
infringimos a legislação de proteção de dados aplicável ao processarmos seus dados 

pessoais. Nesse caso, o país da legislação aplicável deve ser aquele onde você 
reside habitualmente, onde você trabalha ou onde ocorreu a suposta infração.   

11. ATUALIZAÇÕES NO AVISO DE PRIVACIDADE 

 
11.1  Reservamo-nos o direito de alterar este Aviso a qualquer momento e a nosso 

exclusivo critério, sem que precisemos lhe avisar previamente sobre tais alterações.  
Indicaremos no início do Aviso a data de sua atualização mais recente.   

12. IDENTIDADE DO CONTROLADOR DOS DADOS PESSOAIS 

 
12.1 Para os fins da Legislação de Proteção de Dados, o Controlador dos Dados é a 

Rheem Manufacturing Company, uma empresa com sede nos Estados Unidos e 
que possui seu principal escritório em 1100 Abernathy Road, Suite 1700, Atlanta, 
GA 30328, EUA.  

13. ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

 
13.1 Para obter mais informações ou se tiver alguma dúvida ou consulta sobre este Aviso 

de Privacidade, entre em contato com: Chief Privacy Officer, Law Department, 
Rheem Manufacturing Company, 1100 Abernathy Road, Suite 1700, Atlanta, GA 
30328, EUA; ou ligue para +1 (770) 351-3000.  Adotamos procedimentos para 
receber e responder a reclamações ou consultas sobre como lidamos com dados 

pessoais, nosso cumprimento deste Aviso e das leis de privacidade aplicáveis. 
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