DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS DE TERCEIROS
O respeito à privacidade e à proteção de dados pessoais faz parte da cultura corporativa da Statkraft. Isso
nos permite manter um ambiente em que nossos clientes, fornecedores e outras partes envolvidas possam
confiar na Statkraft para processar seus dados pessoais.
Como cliente, fornecedor ou parte envolvida, sua privacidade é importante para nós. Nos esforçamos
constantemente para garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos de proteção de dados
aplicáveis e com nossas políticas de privacidade e proteção de dados.
Esta declaração de privacidade explica como, porque e por quanto tempo a Statkraft processa seus dados
pessoais.
OS DADOS PESSOAIS QUE PROCESSAMOS
A Statkraft coleta dados pessoais para operar de maneira eficaz e fornecer os serviços necessários.
Processamos dados de clientes e fornecedores, incluindo:
• informações de contato das pessoas relevantes envolvidas
• informações relacionadas às contas
• limites de gastos, padrões de gastos e gastos
• detalhes sobre o que você está autorizado a fazer em nome da organização que representa (clientes
e fornecedores)
Também processamos dados de gerenciamento ambiental e social, incluindo informações sobre as partes
envolvidas locais, como meios de subsistência, saúde, informações de contato e outras informações similares.
Além disso, processamos outros dados de parceiros e partes envolvidas, incluindo informações sobre
políticos, contatos com a imprensa e jornalistas, além de grupos de interesse relevantes.
PORQUE PROCESSAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
A Statkraft processa seus dados pessoais para fornecer ou adquirir bens ou serviços para/de você ou
sua organização. Por exemplo, processaremos seus dados pessoais:
• para garantir boas linhas de comunicação com nossos fornecedores e clientes
• para garantir a segurança e disponibilidade de nossos serviços
• para melhorar nossos serviços e canais de comunicação
• para fins de marketing e outros fins de relacionamento e gerenciamento de clientes
• para fins de gerenciamento de contratos
• para gerenciar serviços de negociação
• para fins de comunicação e mídia social
• para fins de auditoria, controle e revisão
• para fins de resposta a emergências
• para fins de due diligence
• para fins de aquisição
• para fins de recrutamento
COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
Coletamos seus dados pessoais de diferentes fontes. Você fornece alguns desses dados diretamente por meio
de um relacionamento com cliente ou fornecedor. Outros dados são coletados de suas atividades como
cliente, fornecedor ou outra parte relacionada. Também obtemos dados de outras fontes.
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Aqui estão algumas situações em que processamos seus dados pessoais:
Informações fornecidas por você, como:

•
•
•
•
•

quando você celebra contratos ou acordos conosco
quando você envia formulários para nós
quando você acessa nossas páginas da web ou usa nossas plataformas de mídia social
quando você estabelece uma conta de cliente ou fornecedor conosco
quando você nos envia e-mails ou entra em contato por outros meios

Informações que recebemos de suas atividades como cliente, fornecedor ou outra parte relacionada,
como:

•
•
•

seu uso de nossos portais de negociação
seu uso de nossas páginas da web
quando você encomenda produtos ou serviços conosco

Informações coletadas de terceiros, como:

•
•
•

autoridades públicas
instituições de crédito
outras informações publicamente disponíveis

RETENÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS
A Statkraft retém os dados pessoais pelo tempo que for necessário para cumprir os objetivos da coleta.
Seus dados pessoais serão armazenados e excluídos de acordo com as leis aplicáveis.
RAZÕES QUE COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
Compartilhamos seus dados pessoais com:
Outras empresas do grupo Statkraft
Na medida em que seja necessário para cumprir qualquer dos objetivos acima, seus dados serão compartilhados
com outras empresas do grupo Statkraft.
A Statkraft está atualmente implementando as Regras Corporativas Vinculantes (Binding Corporate
Rules - BCR) para a UE/EEE. As BCR estabelecerão uma base legal para a transferência intragrupo de
dados pessoais fora da UE/EEE e serão vinculativas para todo o grupo Statkraft. O mesmo será aplicado
à transferência para fora do Brasil, sujeita a outras diretrizes a serem emitidas pela autoridade nacional.
Fornecedores
Utilizamos vários fornecedores que prestam serviços como serviços e suporte de TI, serviços em nuvem, etc.
Podemos permitir que esses fornecedores acessem/recebam seus dados pessoais na medida do necessário
para fornecer esses serviços.
Garantiremos acordos adequados de processamento de dados com nossos fornecedores com o objetivo
de proteger sua privacidade. Quando processadores fora do território brasileiro são utilizados,
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garantiremos a existência de uma base legal para a transferência de dados pessoais.
Autoridades públicas
Também divulgaremos seus dados pessoais quando exigidos por lei, por ordem ou exigência de um tribunal,
agência administrativa ou tribunal do governo ou em resposta a um processo legal.
COMO ASSEGURAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
A Statkraft está comprometida em proteger a segurança de seus dados pessoais.
• Gerenciamos as informações para que sejam precisas, prontamente disponíveis e
manipuladas de acordo com sua sensibilidade.
• Utilizamos uma série de tecnologias de segurança e procedimentos de segurança da informação para
ajudar a proteger seus dados pessoais contra acesso, uso ou divulgação não autorizada.
• Limitamos o acesso aos seus dados pessoais apenas ao pessoal ou terceiros que estejam
encarregados de processar esses dados em nome da Statkraft. Essas partes estão sujeitas a rigorosas
exigências sobre confidencialidade e a Statkraft pode implementar ações disciplinares ou rescindir o
contrato se essas condições não forem atendidas.
QUEM É RESPONSÁVEL POR SEUS DADOS PESSOAIS
A Statkraft SA é a responsável pelo tratamento e é responsável pelas principais decisões sobre os
objetivos e os meios de processamento de seus dados pessoais. As várias subsidiárias da Statkraft são
responsáveis por atividades de processamento selecionadas dentro de sua esfera de controle.
BASE JURÍDICA PARA PROCESSAR SEUS DADOS PESSOAIS
A Statkraft processa dados pessoais somente se, e na medida em que, pelo menos um dos seguintes
itens se aplica:
• o titular dos dados deu consentimento ao processamento de seus dados pessoais para um ou mais
fins específicos
• o processamento é necessário para a execução de um contrato do qual o titular dos dados é parte ou
para tomar medidas a pedido do titular dos dados antes de celebrar um contrato
• o processamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulamentar à qual o
controlador está sujeito
• o processamento é necessário para o exercício regular de direitos em processos judiciais,
administrativos ou de arbitragem
• o processamento é necessário para proteger a vida ou a integridade física do titular dos dados ou de
outra pessoa física
• o processamento é necessário para fins dos interesses legítimos do controlador ou de terceiros,
exceto quando esses interesses forem sobrepostos pelos interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do titular dos dados que exijam proteção de dados pessoais
• para a proteção do crédito
SEUS DIREITOS
A qualquer momento, você tem o direito de solicitar:
• confirmação se processamos seus dados pessoais e mais detalhes sobre como usamos seus dados
pessoais e com quem compartilhamos (entidades públicas e privadas).
• acesso e uma cópia das informações que você nos forneceu.
• atualização/correção de seus dados pessoais incompletos, imprecisos ou desatualizados.
• anonimização, bloqueio ou cancelamento do tratamento de seus dados pessoais desnecessários,
excessivos ou tratados em desacordo com a lei aplicável ou que não mais tenhamos motivos legais para
o processamento.
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• revisão sobre a lógica envolvida no processamento automático de seus dados pessoais, caso a tomada de
decisão automatizada afete seus interesses.

• exclusão de qualquer informação pessoal que processamos, em casos baseados em seu consentimento.
• fornecimento de seus dados pessoais em formato estruturado, normalmente utilizado e de leitura por
computador ou transmissão dos dados para outro controlador.

• interrupção de processamento específico, quando baseado em fundamento legal que não seja o
•

consentimento, caso esse processamento não esteja em conformidade com a lei aplicável.
apresentação de uma reclamação através dos detalhes de contato desta declaração de privacidade ou à
autoridade reguladora relevante.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Se você tiver alguma solicitação, dúvida ou reclamação sobre como processamos seus dados pessoais,
entre em contato em compliancebrasil@statkraft.com
SOBRE ESTA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Esta declaração de privacidade baseia-se nos requisitos de transparência da Lei Geral de Proteção de
Dados do Brasil (LGPD). Esta declaração de privacidade será atualizada quando necessário. Quaisquer
alterações serão publicadas neste documento.

