
Aviso de privacidade disponível em www.henkel.mx 

 

Henkel Capital, S.A. de C.V. (doravante denominada “Henkel”), com residência e domicílio em 

Boulevard Magnocentro 8, Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado do México, C.P. 52760, 

em qualidade de responsável pela reunião dos seus dados pessoais de acordo com a Lei Federal de 

Proteção de Dados Pessoais em Posse de Particulares, seu regulamento e demais disposições 

aplicáveis, faz do seu conhecimento o seguinte: 

 
 

Dados Pessoais 

Os dados pessoais que a Henkel trata são: 

 
 

Dados de identificação e contato: 

▪ Nome completo 

▪ Domicílio 

▪ Telefone fixo e móvel, 

▪ Correio eletrônico 

▪ Imagem ou fotografia 

▪ Assinatura - autografa 

 
Existem opções dentro do nosso site web onde poderemos obter dados pessoais de uma terceira 

pessoa (por exemplo, um lugar na internet que pode permitir a você enviar informação sobre os 

nossos produtos e serviços a um amigo, em cujo caso requereremos o nome dessa pessoa e eu 

endereço de correio eletrônico). Para tal fim, precisamos que você conte com o consentimento da 

referida pessoa, portanto, se você nos enviar a informação mencionada, entenderemos você que 

solicitou previamente a autorização do titular dos dados, para compartilhá-lo conosco. 

 
 

Dados pessoais de menores de idade 

Em termos gerais o nosso site na web e os serviços que oferecemos não estão destinados a menores 

de idade. Porém, no caso de que se obtenham, usem ou armazenem dados pessoais de menores de 

idade, isto será feito com o consentimento dos pais ou tutores. Quando um menor for identificado 

como tal, incorporamos instruções para a obtenção dos consentimentos dos seus pais ou tutores 

antes que o menor proporcione qualquer dado de caráter pessoal.  

Se você for pai/mãe ou tutor de algum menor de idade que tenha proporcionado os seus dados 

pessoais sem o seu consentimento, você pode solicitar o exercício de qualquer um dos direitos ARCO 

enviando um correio eletrônico a: aviso_privacidad@henkel.com 

A Henkel respeita a privacidade de cada pessoa que visita o nosso Site Web. Agora gostaríamos de 

informar o tipo de dados reunidos pela Henkel e a forma com a qual estes são utilizados. Da mesma 

forma, você descobrirá como você pode fazer uso dos seus direitos como sujeito a quem os dados se 

referem. 

http://www.henkel.mx/
mailto:aviso_privacidad@henkel.com


Qualquer mudança realizada na Declaração de proteção de dados será publicada nesta página. Isto 

lhe permitirá poder estar informado em todo momento sobre o tipo de dados que reunimos e como 

os utilizamos. 

Esta declaração de proteção de dados não se aplica aos Sites da Web Acessíveis através de hiper 

vínculos ou sites web da Henkel. 

 

 

 

Recopilação, Uso e Tratamento da Informação Pessoal. 

 
Nome da entidade responsável: Henkel Capital, S.A. de C.V. 

Endereço da entidade responsável: Boulevard Magnocentro 8, Centro Urbano Interlomas, 

Huixquilucan, Estado de México, C. P. 52760, México 

A Henkel utiliza dados pessoais em primeiro lugar para oferecer este site aos usuários e, também, 

para garantir seu funcionamento apropriado e seguro. Qualquer outro processamento das 

informações somente ocorre em função de outras permissões ou obrigações estatutárias que o 

respectivo usuário autorizou a Henkel. 

A Henkel armazena e trata os dados especificamente com as seguintes finalidades: 

Quando os usuários visitam o site, a Henkel recompila e armazena automaticamente determinados 

dados. Isto supõe: o endereço de IP ou a identificação do dispositivo alojados no dispositivo terminal 

que precisamos para transmitir o conteúdo solicitado (por exemplo: conteúdo particular, textos, 

imagens e informação do produto, assim como arquivos de dados facilitados para descargas, etc.), a 

atividade dos usuários no contexto do site, o tipo de dispositivo terminal correspondente, o tipo de 

navegador utilizado, assim como a data e a hora de uso. 

A Henkel armazena esta informação durante um máximo de 7 dias com a finalidade de reconhecer e 

procurar o uso indevido. 

A Henkel também utiliza esta informação para melhorar a apresentação do serviço, características e 

funcionalidades, assim como tarefas gerais de administração. 

Além disto, a Henkel elimina ou anonimiza os dados em uso, incluindo os endereços de IP, sem atrasos 

inapropriados enquanto já não forem necessários para os fins anteriormente mencionados. 

O tratamento e uso dos dados baseia-se em disposições legais que justificam essas operações sobre 

a base de que (1) o tratamento é necessário para facilitar o site; ou (2) a Henkel tem um interesse 

prioritário legítimo de garantir e ampliar a funcionalidade e o funcionamento sem erros do site e que 

se adapte às necessidades dos usuários. 

Os destinatários dos dados recopilados podem incluir membros dos departamentos internos 

responsáveis, outras empresas afiliadas da Henkel, fornecedores de serviços externos (por exemplo, 

para alojamento e gestão de conteúdo, agências de marketing, outros fornecedores externos se 

necessário para os serviços que oferecem), autoridades no exercício dos seus respectivos deveres e 



poderes, por exemplo, no caso de uma solicitação oficial da sua parte, ou se for necessário para 

estabelecer, exercer ou defender os direitos da Henkel, e os adquirentes atuais ou futuros de empresas 

da Henkel no caso de uma transação comercial, como uma venda ou fusão ou aquisição. 

Quando você visitar o nosso site, não recolheremos nenhuma Informação Pessoal sobre você (como 

seu nome, endereço, número telefônico, número de identificação, informação relativa à faturamento 

e envio, informação sobre seu cartão de crédito ou endereço de correio eletrônico) a menos que você 

a proporcione voluntariamente. Ao utilizar o nosso site, você se compromete a aceitar os termos e 

condições da nossa atual Política de Privacidade como está explicado nesta seção do site. Se você não 

aceitar os termos e condições desta Política de Privacidade, pedimos, da maneira mais atenta, que, 

por favor, não forneça nenhuma Informação Pessoal ou nenhum outro dado de caráter pessoal para 

Henkel através deste site. 

 

 

As finalidades de tratamento dos dados pessoais. 

A Henkel tratará os seus dados para as seguintes finalidades: 

 

Primárias: 

 

▪ Estabelecer e verificar a identidade dos usuários. 

▪ Verificar a identidade daquelas pessoas que visitam as nossas instalações. 

▪ Manter a segurança e integridade dos nossos sistemas, nossas instalações e o nosso pessoal. 

▪ Abrir, manter, administrar e dar seguimento às contas que você tem conosco. 

▪ Prestar serviços e assistência. 

▪ Responder às suas perguntas, requisitos de informação, comentários e sugestões. 

▪ Proporcionar informação sobre as oportunidades de emprego, administração do processo de 

recrutamento e considerá-lo para alguma vaga ou enviar as vagas que podiam ser do seu 

interesse. 

 

Secundárias: 

 

▪ Para enviar-lhe atualizações sobre os produtos ou serviços que são do seu interesse, avisos de 

promoções, ofertas e outra informação da Henkel e suas filiais. 

▪ Para a realização das rifas, sorteios, concursos e promoções que você decidir participar, e para a 

publicação dos resultados e entrega dos prêmios correspondentes. 

▪ Para entender as suas necessidades e a forma com a qual podemos melhorar os nossos 

produtos e serviços. Para melhorar o nosso site tomando em conta as suas preferências. 

 

Em ocasiões a Henkel obtém certos dados de fontes de acesso público, a fim de entrar em contato 

com você e proporcionar-lhe as informações sobre os nossos produtos e serviços. Nos casos 

mencionados você poderá em todo momento optar por deixar de receber a nossa informação 

enviando um e-mail (correio) para:aviso_privacidad@henkel.com, solicitando para deixarmos de 

utilizar seus dados pessoais. 

mailto:aviso_privacidad@henkel.com


Transferência de dados pessoais 

Unicamente nos casos descritos na Lei, tais como: cumprimento das disposições legais, requisitos de 

autoridades ou transferências entre as nossas empresas filiais ou subsidiárias, a transferência de dados 

pessoais será realizada. 

 

No caso particular dos candidatos a funcionários e dos funcionários será realizada a transferência dos 

seus dados nos casos onde eles mesmos, assim o solicitarem a fim de oferecer a terceiros as 

referências profissionais ou enviar seus currículos a empresas nelas interessadas. 

 

 

Cookies, pixels, impressões digitais e tecnologias semelhantes. 

Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes. Os cookies são pequenas unidades de dados que 

o seu navegador armazena temporariamente no disco duro do seu dispositivo e que são necessários 

para utilizar o nosso site. Um cookie com frequência inclui um identificador único, que é um número 

gerado aleatoriamente e armazenado no seu dispositivo. Alguns vencem no final da sessão do seu 

site; outros permanecem no seu dispositivo por mais tempo. Os cookies tecnicamente necessários 

serão utilizados automaticamente. Outros cookies (ou tecnologias semelhantes) só serão aplicados 

baseando-se no seu consentimento prévio. 

 

Existem diferentes tipos de cookies. Os cookies de origem são aqueles que o site visitado coloca e só 

podem ser lidos por esse site. Os cookies de terceiros são os colocados por outras organizações que 

utilizamos para vários serviços. Por exemplo, utilizamos fornecedores de serviços de análise externos 

que colocam cookies no nosso nome para nos dizerem o que você gosta ou não do nosso site. Além 

do msi, o site que você visitar pode ter conteúdo incrustado de, por exemplo, YouTube, que à sua vez 

pode estabelecer os seus próprios cookies. 

 

Geralmente, um pixel é uma imagem transparente de não mais de 1 pixel x 1 pixel que é colocado no 

site web para recompilar dados como o endereço de IP, o tipo de navegador, a hora de acesso ou 

cookies previamente configurados com a finalidade de personalizar o conteúdo ou fazendo com que 

a navegação seja mais eficiente e simples. Com frequência são utilizadas combinações com cookies, 

já que os pixels geram e administram cookies. 

 

Sempre que você der seu consentimento, o site recopilará dados sobre o sistema operacional, o 

navegador, o idioma, as fontes instaladas, o endereço IP, os complementos e mais informação do 

dispositivo. Ao fazer isso, pode-se identificar de novo um dispositivo com fins de marketing relevantes 

para o usuário. 

 

Você poderá encontrar maiores informações sobre os Cookies e outras tecnologias utilizadas pelo 

nosso site 

e seus propósitos na nossa página como “Cookies” e “Cookie settings”. Ahí, você também pode retirar 

https://www.henkel.mx/cookies
https://www.henkel.mx/cookies


seu consentimento em qualquer momento com efeito para o futuro desativando a configuração dos 

cookies correspondentes. 

 

a) Mapp Intelligence (anteriormente Webtrekk) 

 
 

Sempre que você tiver dado o seu consentimento, este site recompila e armazena dados com fins de 

marketing e otimização mediante o uso de uma tecnologia de Mapp Digital c / o Webtrekk GmbH, 

Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlim, Alemanha, que se encontra alojada na Alemanha. Para tal fim, um 

cookie é instalado no seu dispositivo. Este cookie recompilará dados como a informação do 

navegador e do dispositivo, seu endereço de IP, os sites web visitados e a hora de acesso. Estes dados 

são armazenados e são processados posteriormente sobre a base de perfis de usuário anônimo ou 

pseudônimos (conforme a tecnologia e serviço correspondente) Estes perfis de usuário são 

armazenados em cookies ou outras tecnologias semelhantes como estabelecidos anteriormente. 

Além dos dados recompilados no momento de ter acesso ao site (como estabelecido anteriormente), 

isto também pode incluir informação relacionada com o site que está utilizando para nos visitar, os 

sites que você visita enquanto estiver conosco e, se corresponder, qualquer termo de pesquisa que 

tenha utilizado para encontrar o nosso site. 

Sem o consentimento prévio, expresso e informado dos nossos usuários, os dados recompilados com 

as tecnologias Mapp não são utilizados para identificar um visitante pessoalmente e não são 

combinados com nenhum outro dado pessoal sobre o respectivo usuário. 

Você pode consultar maiores informações sobre o seguimento web na política de Proteção de Dados 

do nosso fornecedor mapp.com/privacy 

 

 

Objeção da recopilação de dados: 

Você poderá retirar seu consentimento em qualquer momento e entrará em vigor de forma 

imediata e para o futuro desabilitando os cookies do nosso site em “Cookies" y "Cookie 

settings". Se você concordar com o uso dos cookies em geral, porém, se você não estiver de 

acordo com o uso do cookie Mapp Intelligence, você pode ingressar neste link e ativar a opção 

de saída deste cookie. O cookie é configurado para o domínio mencionado, por navegador e 

dispositivo. Portanto, se você visitar o nosso site em casa e no trabalho ou com diferentes 

navegadores, você deve rejeitar a armazenagem de dados com cada um dos dispositivos ou 

navegador. 

 
 

b) Google Ads 

Desde que você tenha dado o seu consentimento neste site utilize o “Google Ads”, um serviço 

proporcionado pela Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda (“Google”), 

com a finalidade de avaliar a eficácia das medidas publicitárias e abordar Você outra vez. Quando 

você visita o nosso site, a “Google Ads” instala um cookie no seu dispositivo. Com esse cookie, o 

Google processa a informação gerada pelo seu dispositivo sobre o uso do nosso site, as interações 

com o nosso site e as medidas publicitárias, assim como o seu endereço de IP, informação do 

navegador, os 

https://mapp.com/privacy/
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sites visitados por você anteriormente e a data e hora de acesso para os fins de analisar e visualizar a 

medição do alcance dos nossos anúncios e mostrar anúncios personalizados. Para isso, também é 

possível determinar se os diferentes dispositivos finais são de sua propriedade ou do seu lar. Com o 

“Remarketing”, os usuários do nosso site podem identificar-se de novo e reconhecer-se em outros 

sites dentro da rede de publicidade do Google (por exemplo, na Pesquisa do Google ou em YouTube) 

e anúncios adaptados aos seus interesses podem ser mostrados. 

A informação gerada pelo cookie sobre o seu uso do site (inclusive o endereço de IP) será transmitida 

e armazenada pelo Google nos servidores dos Estados Unidos. Conforme a legislação Europeia, e dos 

Estados Unidos. Não garante um nível adequado de proteção de dados. As autoridades estaduais 

podem ter acesso a estes dados devido às leis de vigilância massiva.  Quando os seus dados pessoais 

tiverem sido divulgados, não gozarão do mesmo nível de proteção e é possível que não possa exercer 

seus direitos em relação aos dados. 

Ao permitir os cookies no site da Henkel, você aceita o uso dos dados mencionados anteriormente e 

o processamento descrito anteriormente pelo Google. 

 

Pode   encontrar   mais   informações   sobre   a   privacidade   nos   serviços    do Google 

aqui:www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

 

Objeção da recopilação de dados: 

Você poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento que entra em vigor de forma 

imediata en relação ao futuro, desabilitando os cookies no nosso site em Cookies" e "Cookie 

settings". Se você estiver de acordo com o uso dos cookies em geral, mas não deseja receber 

publicidade personalizada, você poderá encontrar a informação sobre como ajustar individualmente 

a sua configuração de publicidade com o Google no seguinte link. Também você pode instalar um 

opt-out plug-in. 

 

 

c) Google Campaign Manager 360 (anteriormente DoubleClick) 

Desde que você der o seu consentimento, juntamente com o Google Campaign Manager 360 nós 

utilizamos um serviço proporcionado pela Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, para mostrar a você anúncios relevantes. Para isto, o Google instala um cookie no seu 

dispositivo utilizando o seu endereço de IP. Além do endereço do IP, a informação do navegador e do 

dispositivo, os sites visitados e o tempo de acesso, este cookie também recopila informação sobre a 

publicidade que é mostrada no seu navegador e em que anúncios você clica. Isto permite que o Google 

e seus sites associados mostrem anúncios relacionados com interesses baseados nas suas visitas 

anteriores das páginas da Henkel e outros sites. Os cookies da Campaign Manager utilizam um número 

de identificação pseudônimo designado ao seu navegador para verificar os anúncios atraentes na tela. 

Com este fim, seu navegador se identifica quando forem publicados anúncios e se designa a um grupo 

objetivo. Os cookies armazenados no seu dispositivo pelo Google permitem que este seja reorientado, 

por um lado (por exemplo, dentro do alcance do “Google Ads”) nos sites do Google e por outro lado 

(por exemplo, dentro do alcance do “Google Campaign Manager 360”) nos nossos sites e, conforme 

seus interesses, quando você visitar os sites de outros sócios. 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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Esta informação também será utilizada com a finalidade de avaliar o seu uso do site, compilar informes 

dobre a atividade do site para os operadores do site e proporcionar outros serviços relacionados com 

a atividade do site e o uso da Internet. 

O Google pode utilizar seus dados para qualquer propósito próprio, como para criar perfis e vincular 

seus dados com outros dados recopilados sobre você (por exemplo, através da sua conta de Google). 

A informação gerada pelo cookie sobre o seu uso do site será transferida a um servidor Google nos 

Estados Unidos. E será aí armazenada. Conforme a legislação Europeia, e dos Estados Unidos. Não 

garante um nível adequado de proteção de dados. As autoridades estaduais podem ter acesso a estes 

dados devido às leis de vigilância massiva.  Quando os seus dados pessoais tiverem sido divulgados, 

não gozarão do mesmo nível de proteção e é possível que não possa exercer seus direitos em relação 

aos dados. 

Ao permitir os cookies no site da Henkel, você aceita o uso dos dados mencionados anteriormente e 

o processamento descrito anteriormente pelo Google. 

Pode   encontrar   mais   informações   sobre   a   privacidade   nos   serviços    do Google aqui: 

https://policies.google.com/privacy 

 

Objeção da recopilação de dados: 

Você poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento que entra em vigor de forma 

imediata en relação ao futuro, desabilitando os cookies no nosso site em Cookies" e "Cookie 

settings". Se você estiver de acordo com o uso dos cookies em geral, porém, não está conforme com 

o  uso dos cookies da campanha da Google Campaign, você pode entrar neste link para desativar o 

serviço da Campaign Manager do Google. 

 

 

d) A Mídia Social 

 
Os serviços de administração de conteúdo das redes sociais, como cookies e complementos de 

diferentes redes sociais, estão integrados nas nossas páginas web. Os serviços associados, são 

proporcionados pelas respectivas empresas (“fornecedores”) só depois que você tiver dado o seu 

consentimento. O propósito destes serviços é o de permitir ver e compartilhar o nosso conteúdo com 

os seus amigos e redes. Estes fornecedores são: 

 
• O Facebook está gerenciado pela Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, e 

dentro da União Europeia pela Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

("Facebook"). Para obter uma perspectiva geral dos plug-ins do Facebook e sua aparência, visite: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins 

• O Twitter está gerenciado pela Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 

USA (“Twitter”). A fim de obter uma perspectiva geral dos plug-ins do Twitter e a sua aparência, 

visite:https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites 

https://policies.google.com/privacy
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• O YouTube está administrado pela Google LLC,1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, 

California 94043, USA, e dentro da União Europeia pela Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Para obter uma perspectiva geral dos plug-ins do 

YouTube e sua aparência, visite: https://developers.google.com/youtube/documentation 

• O Instagram é fornecido pela Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

(“Instagram”). Para obter uma perspectiva geral dos plug-ins do Instagram e sua aparência, visite: 

https://developers.facebook.com/docs/instagram 

• O LinkedIn é fornecido pela LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 

94085, USA, e dentro da União Europeia pela por LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner 

House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Para obter uma perspectiva   geral   

dos   plug-ins   do LinkedIn   e   sua   aparência,   visite: https://developer.linkedin.com/plugins# 
 

Para aumentar a proteção conferida aos seus dados quando você visitar as suas páginas web, estes 

plug-ins se incorporam como “dois botões que fazem clique”. Este modo de integração garante que, 

ao ter acesso a uma página desde dentro do nosso site web e que contém esses plug-ins, você não 

se conecte automaticamente aos servidores dos fornecedores.  Somente se você ativar os plug-ins e 

por conseguinte permitir a transmissão de dados, o navegador criará um enlace direto aos servidores 

dos fornecedores.  Posteriormente, o fornecedor correspondente transmitirá o conteúdo dos 

diferentes plug-ins diretamente ao seu navegador e depois este será visualizado na sua tela. 

A ferramenta de redes sociais informa ao fornecedor dos seus sites visitados anteriormente, o seu 

endereço de IP, informação do navegador e a data e hora da solicitação do servidor. Ao fazer uso de 

qualquer uma das funções das redes sociais (por exemplo, clicar no botão “Compartilhar”, deixar um 

comentário), esta informação também será transmitida pelo navegador diretamente ao fornecedor 

para a sua retenção. Esses fornecedores podem usar seus dados para qualquer propósito próprio, 

como análise, marketing, elaboração de perfis e vinculação dos seus dados com outros dados 

recopilados sobre você (como também através da sua conta de usuário com o respectivo fornecedor) 

inclusive se não houver iniciado sessão nas suas redes sociais. 

Os fornecedores processam os dados em parte também nos Estados Unidos. Conforme a legislação 

Europeia, e dos Estados Unidos. Não garante um nível adequado de proteção de dados. As 

autoridades estaduais podem ter acesso a estes dados devido às leis de vigilância massiva.  Quando 

os seus dados pessoais tiverem sido divulgados, não gozarão do mesmo nível de proteção e é possível 

que não possa exercer seus direitos em relação aos dados. 

Ao permitir os cookies no site da Henkel, você aceita o uso dos dados mencionados anteriormente e 

o processamento descrito anteriormente pelos fornecedores. Você também pode encontrar mais 

informações sobre a recopilação e uso de dados por parte dos fornecedores sobre os direitos e 

possibilidades que se encontram à sua disposição para proteger a sua privacidade nestas 

circunstâncias nas políticas de privacidade / proteção de dados dos fornecedores: 

https://developers.google.com/youtube/documentation
https://developers.facebook.com/docs/instagram
https://developer.linkedin.com/plugins


▪ Política de privacidade/proteção de dados emitida pelo 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

▪ Política de privacidade/proteção de dados emitida pelo 

Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

▪ Política de privacidade/proteção de dados emitida pelo 

Google: https://policies.google.com/privacy 

▪ Política de privacidade/proteção de dados emitida pelo Instagram: 

 https://help.instagram.com/155833707900388/ 

▪ Política de privacidade/proteção de dados emitida pelo Google: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Objeção da recopilação de dados: 

Você poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento que entra em vigor de forma 

imediata em relação ao futuro, desabilitando os cookies no nosso site em Cookies" e "Cookie 

settings". Você também pode ajustar as suas preferências mudando a configuração do seu 

navegador ou das suas redes sociais. 

 

Direitos do titular em relação aos seus dados pessoais. 

 
Você tem o direito de ter acesso aos seus dados pessoais e conhecer os detalhes do tratamento dos 

mesmos, a retificá-los no caso de serem inexatos ou incompletos, cancelá-los quando considerar que 

já não são necessários para cumprir com as finalidades que justificaram sua obtenção, assim como a 

opor-se ao seu tratamento por uma causa legítima (Direitos “ARCO”). Você também pode limitar o 

uso e divulgação dos seus dados, ou, inclusive revocar o consentimento que tiver outorgado para o 

seu tratamento. 

 

O mecanismo implementado para o exercício dos direitos é através da apresentação da solicitação 

respectiva ao correio eletrônico  aviso_privacidad@henkel.com. 

 

Sua solicitação deverá conter: 

 

▪ O nome do titular e domicílio ou outro meio para informar-lhe sobre a resposta à sua solicitação; 

▪ Os documentos que deem crédito à identidade ou, no seu caso, à representação legal do titular. 

▪ A descrição clara e precisa dos dados pessoais em relação aos que se procura exercer algum dos 

direitos antes mencionados; e qualquer outro elemento ou documento que facilite a localização 

dos dados pessoais. 

▪ No caso de solicitações de retificação, o titular deverá indicar, além do anterior, as modificações 

a serem realizadas e enviar a documentação que sustente a sua petição. 

 

A Henkel lhe informará, em um prazo máximo de vinte dias úteis, a partir da data em que a solicitação 

de acesso, retificação, cancelamento ou oposição, a determinação adotada, a efeito de que, se resultar 

procedente, faça-se efetiva dentro dos quinze dias úteis posteriores à data em que a resposta é 

comunicada. Os prazos antes referidos poderão ser ampliados uma única vez por um pedido igual, 

desde que assim o justifiquem as circunstâncias do caso. 

 

Você pode deixar de receber as mensagens promocionais por qualquer meio como correio eletrônico, 

telefone   fixo   ou   celular, e   correio   postal,   enviando   um   correio eletrônico a 

aviso_privacidad@henkel.com. 

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.henkel.mx/cookies
https://www.henkel.mx/cookies
https://www.henkel.mx/cookies
mailto:aviso_privacidad@henkel.com
mailto:aviso_privacidad@henkel.com


 

Ou, se você assim o desejar, pode se inscrever no Registro Público, e Evitar Publicidade,  da 

Procuradoria Federal do Consumidor no seguinte link https://repep.profeco.gob.mx/ 

https://repep.profeco.gob.mx/

