Aviso de privacidade disponível em www.henkel.mx
Henkel Capital, S.A. de C. V. (doravante denominada “Henkel”), com endereço no Boulevard
Magnocentro 8, Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado do México, CP 52760, atuando
como responsável pela coleta de seus dados pessoais, de acordo com a Lei Federal de Proteção
Dados Pessoais Detidos por partes privadas, seus regulamentos e outras disposições aplicáveis
o informa:
Dados pessoais
Os dados pessoais que a Henkel trata são:
◾ Identificação e informações de contato:
◾ Nome completo,
◾ Endereço,
◾ Telefone fixo e telefone celular,
◾ E-mail,
◾ Imagem ou fotografia,
◾ Assinatura,

Existem opções dentro do nosso site onde podemos obter dados pessoais de terceiros (por
exemplo, um site da Internet pode permitir que você envie informações sobre nossos produtos
e serviços para um amigo, caso em que exigiremos o nome e o e-mail dessa pessoa). Para isso,
precisamos que você tenha o consentimento dessa pessoa, portanto, se você nos enviar as
informações mencionadas acima, entenderemos que você solicitou previamente a autorização
do proprietário dos dados para compartilhá-lo conosco.
Dados pessoais de menores
Em termos gerais, o nosso site e os serviços que oferecemos não se destinam a menores. No
entanto, no caso de dados pessoais de menores serem obtidos, usados ou armazenados, isso
será feito com o consentimento de seus pais ou responsáveis. Quando um menor é identificado
como tal, nós incorporamos instruções para obter o consentimento de seus pais ou tutores
antes que o menor nos forneça quaisquer dados pessoais.
Se você é pai / mãe ou tutor de um menor que forneceu seus dados pessoais sem o seu
consentimento, você pode solicitar o exercício de qualquer dos direitos ARCO enviando um email para: aviso_privacidad@henkel.com

Finalidades do tratamento de dados pessoais

A Henkel processará seus dados para os seguintes propósitos:

Primeiro:
◾Estabelecer e verificar a identidade dos usuários.
◾Verificar a identidade das pessoas que visitam nossas instalações.
◾ Manter a segurança e integridade de nossos sistemas, nossas instalações e nossa equipe.
◾ Abrir, manter, gerenciar e acompanhar as contas que você tem conosco.
◾ Fornecer serviços e assistência.
◾ Responder às suas perguntas, requisitos de informação, comentários ou sugestões.
◾ Fornecer informações sobre oportunidades de emprego, administração do processo de
recrutamento e considerá-lo para uma vaga ou enviar vagas que possam lhe interessar.

Segundo:
◾Para enviar atualizações sobre os produtos ou serviços de seu interesse, avisos de promoções,
ofertas e outras informações da Henkel e suas subsidiárias.
◾Para realizar os sorteios, rifas, concursos e promoções em que você decidir participar e,
quando apropriado, publicar os resultados e entregar os prêmios correspondentes.
◾Para entender suas necessidades e como podemos melhorar nossos produtos e serviços. Para
melhorar o nosso site, tendo em conta as suas preferências.

Transferências de dados pessoais
Somente nos casos descritos na Lei, tais como: cumprimento de disposições legais, exigência de
autoridades ou transferências entre nossas filiais ou subsidiárias, será realizada a transferência
de seus dados pessoais.
No caso específico de candidatos a vagas de emprego e empregados, a transferência de seus
dados será feita nos casos em que eles mesmos solicitarem para fornecer referências
profissionais de terceiros ou enviar seus currículos para empresas interessadas neles.

Direitos do proprietário em relação aos seus dados pessoais
Você tem o direito de acessar seus dados pessoais e conhecer os detalhes de seu tratamento,
para corrigí-los se estiverem imprecisos ou incompletos; cancelá-los quando considerar que não
são mais necessários para cumprir as finalidades que justificaram sua obtenção, bem como se
opor ao seu tratamento por uma causa legítima (Direitos “ARCO”). Da mesma forma, você pode
limitar o uso e a divulgação de seus dados ou revogar o consentimento dado para o seu
tratamento.
O mecanismo implementado para o exercício dos direitos é através da submissão do respectivo
pedido ao e-mail: aviso_privacidad@henkel.com

Sua solicitação deve conter:

◾O nome do proprietário e endereço ou outros meios para comunicar a resposta ao seu pedido;
◾ Documentos que comprovem a identidade ou, quando apropriado, a representação legal do
titular;
◾ A descrição clara e precisa dos dados pessoais em relação aos quais se pretende exercer
qualquer um dos direitos acima mencionados; e qualquer outro elemento ou documento que
facilite a localização de dados pessoais.
◾No caso de pedidos de retificação, o portador deve indicar, além das informações acima, as
modificações a serem feitas e fornecer a documentação que fundamenta sua solicitação.

A Henkel irá notificá-lo, no prazo máximo de vinte dias úteis, da data em que recebeu o pedido
de acesso, retificação, cancelamento ou oposição, informando a determinação adotada, para
que, se apropriada, se torne efetiva dentro de quinze dias úteis após a data em que a resposta
foi enviada. Os termos acima mencionados podem ser prorrogados apenas uma vez por igual
período, desde que as circunstâncias do caso o justifiquem.
Você pode deixar de receber mensagens promocionais por qualquer meio, como e-mail,
telefone fixo ou celular, ou por correio, enviando um e-mail para aviso_privacidad@henkel.com.
Ou, se desejar, você pode se registrar no Registro Público para Evitar Publicidade, do
Departamento Federal do Consumidor, no seguinte link:
https://repep.profeco.gob.mx/

Cookies ou Beacons da Web
Nosso site coleta automaticamente certas informações não pessoais sobre o uso do nosso site,
que são armazenadas em nossos servidores para fins exclusivamente internos, como facilitar a
sua visita ao nosso site, melhorar sua experiência on-line ou para fins de acesso estatístico.
Para os fins acima mencionados, também podemos usar cookies, web beacons e outras
tecnologias. "Cookies" são arquivos de texto que são automaticamente baixados e armazenados
no disco rígido do computador do usuário ao navegar em uma página da Internet específica. Eles
permitem que o servidor da Internet se lembre de algumas informações sobre esse usuário,
incluindo suas preferências para visualizar as páginas nesse servidor, nome e senha. Os web
beacons são imagens inseridas em uma página da Internet ou e-mail, que podem ser usadas
para monitorar o comportamento de um visitante, armazenar informações sobre o endereço IP
do usuário, a duração do tempo de interação na página e o tipo de navegador usado, entre
outros.
Os "cookies" e os web beacons nos permitirão adaptar uma página da web ou anúncio aos seus
interesses e preferências. Na maioria dos navegadores da Internet, você pode excluir "cookies"
do disco rígido do seu computador, bloqueá-los ou receber um aviso antes que um "cookie" seja
instalado. Consulte as instruções do seu navegador ou a tela de ajuda para saber mais sobre
como essas tecnologias funcionam e como desativá-las.

Medidas de segurança

A Henkel estabelece e mantém as medidas de segurança, administrativas, técnicas e físicas que
lhe permitem proteger os seus dados pessoais contra danos, perda, alteração, destruição ou
contra uso não autorizado, acesso ou tratamento, nos termos da lei aplicável.

Acompanhamento da Web
Este site coleta e armazena dados para fins de marketing e otimização através do uso de uma
tecnologia da Webtrekk GmbH. Esses dados podem ser usados para criar perfis de usuário com
pseudônimos. Cookies podem ficar juntos.
Sem um “de acordo” explícito dos nossos usuários, os dados coletados com as tecnologias da
Webtrekk não serão usados para identificar um visitante pessoalmente e não serão adicionados
a nenhuma outra informação pessoal sobre o portador do pseudônimo.
Você pode se recusar a ter seus dados e armazenamento obtidos pelo Webtrekk clicando no
seguinte link:
Eu recuso o armazenamento de dados: https://www.henkel.mx/opt-out/863328
Para excluir o controle da Web realizado pela Webtrekk, o site www.henkel.mx estabelece um
cookie que permite que você faça isso. Essa seleção é válida permanentemente ou até que você
exclua esse cookie do seu navegador. O cookie é definido por nome de domínio, navegador e
computador. Portanto, se você visitar nossa página em sua casa e escritório, ou usando
navegadores diferentes, deverá recusar o armazenamento de dados em cada dispositivo ou
navegador.
Encontre mais informações sobre o rastreamento na Web e a política de privacidade de nosso
provedor: Política de Privacidade da Webtrekk: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-outwebtrekk/

Alterações no aviso de privacidade
Em caso de modificações deste Aviso de Privacidade, essas modificações estarão disponíveis ao
público através dos seguintes meios: (i) anúncios visíveis em nossos estabelecimentos ou
centros de atendimento ao cliente; (ii) folhetos ou brochuras disponíveis nos nossos
estabelecimentos ou centros de atendimento ao cliente; (iii) em nosso site [seção de aviso de
privacidade]; (iv) ou iremos enviá-los para o último e-mail que você forneceu.

Uso de Redes Sociais "Plug-ins"
Plug-ins ("plug-ins") de redes sociais facebook.com e Twitter podem ser adicionados às nossas
páginas web. Os serviços associados são fornecidos pelas empresas Facebook Inc. e Twitter Inc.,
respectivamente ("Fornecedores").
O Facebook é operado pela Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EUA.
("Facebook"). Para uma visão geral dos plug-ins do Facebook e sua aparência, vá para:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

O Twitter é operado pela Twitter Inc., 1355 Market St, Suíte 900, São Francisco, CA 94103, EUA.
Para uma visão geral das opções do Twitter e sua aparência, acesse:
https://dev.twitter.com/web/tweet-button
Para aumentar a proteção de dados quando você visita nossas páginas da Web, esses plug-ins
são implementados como "botões de 2 cliques". Essa forma de integração garante que, ao
acessar uma página em nosso site que contenha esses plug-ins, eles não sejam
automaticamente conectados aos servidores dos provedores. Somente se você ativar os plugins, emitindo uma permissão para transmissão de dados, o navegador criará um link direto para
os servidores dos provedores. O conteúdo dos vários plug-ins é transmitido pelo provedor em
questão diretamente no navegador e, em seguida, aparece na tela.
O plug-in informa ao provedor quais de nossas páginas da Web você acessou. Se, enquanto
estiver visualizando nosso site, estiver logado em sua conta de usuário do Facebook ou Twitter,
o provedor poderá combinar seu interesse, ou seja, as informações que você está acessando
com sua conta de usuário. Ao usar qualquer uma das funções do plug-in (por exemplo, clicando
no botão "Curtir", deixando um comentário), essas informações também serão transmitidas
pelo navegador diretamente para o provedor para registrá-lo.
Para mais informações sobre este tópico e uso de dados pelo Facebook ou Twitter, bem como
sobre os direitos e possibilidades disponíveis para proteger sua privacidade nessas
circunstâncias, você pode encontrá-lo nos avisos de privacidade/proteção de dados dos
provedores:
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Aviso de proteção/privacidade de dados emitido pelo Twitter: https://twitter.com/privacy
Para evitar que o Facebook ou o Twitter vinculem a sua visita ao nosso site à sua conta de usuário
com esses provedores, você terá que se desconectar da conta de usuário correspondente antes
de acessar nossas páginas da web.

