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Para que serve esta Política de Privacidade?

Esta política de privacidade foi elaborada para ajudá-lo a compreender o modo como os seus
dados pessoais são tratados quando você interage conosco.


Como coletamos os dados pessoais?

Você nos fornece a maior parte dos dados pessoais que tratamos.
Sempre que você acessa o(s) nosso(s) site(s), aplicativo(s), redes sociais, instalações físicas,
faz um pedido, reclamação ou solicitação, conseguimos acessar e coletar dados que podem
ser usados para identificar você, o seu computador, o seu navegador ou quaisquer
dispositivos móveis que você utilize para navegar na internet.


Quais dados pessoais podem ser coletados?

(1) Dados que o identificam, tais como: nome completo, data e local de nascimento, CPF
e/ou RG, CNH, foto/imagem, voz;
(2) Informações de contato, tais como: e-mail, número de telefone e endereço;
(3) Dados do veículo e dos pneus, tais como: marca, modelo e DOT do pneu;
(4) Dados de saúde, tais como: tipo sanguíneo e temperatura, plano médico;
(5) Qualquer outra informação fornecida por você voluntariamente.



Podemos usar os dados pessoais para as seguintes finalidades:

(1) Permitir que você acesse o Circuito e se registre para desfrutar dos serviços oferecidos
por nós;
(2) Receber e endereçar suas queixas;
(3) Responder aos seus questionamentos e atender suas solicitações de informações;
(4) Cumprir com obrigações legais ou regulatórias a que estamos sujeitos;
(5) Permitir que você participe de iniciativas, eventos ou competições organizadas,
promovidas ou patrocinadas por nós;
(6) Analisar seu perfil a fim de personalizar sua experiência aos serviços que prestamos e,
além disso, enviar propagandas online e off-line que sejam mais adequadas a você;
(7) Divulgar nossos eventos, efetuar postagens em mídias sociais, aplicativos, sites
corporativos;
(8) Disponibilizar, em caso de emergência, para atendimento médico; e
(9) Enviar mensagens promocionais, marketing, publicidade de mídias sociais por meio de
plataformas como Facebook e Instagram e outras informações que podem ser de seu
interesse com base em suas preferências.



Onde nós armazenamos os dados pessoais?

Armazenamos os seus dados pessoais em nossos servidores, sediados na União Europeia,
observadas todas as regras da legislação aplicável.



Por quanto tempo seus dados pessoais ficam armazenados?

Nós armazenamos seus dados pessoais pelo tempo necessário para as finalidades pelas quais
eles foram coletados ou enquanto formos obrigados a armazená-los, nos termos da legislação
aplicável.



Ferramentas de direcionamento

Nosso site utiliza tecnologias de redirecionamento. Isso nos permite interagir com você a
partir de nossas redes sociais. Depois que você for redirecionado para um site ou aplicativo
de terceiros, as práticas de privacidade serão regidas pela política de privacidade e pelos
termos de uso de terceiros. Não podemos controlar ou nos responsabilizar pelas práticas e
conteúdo de privacidade de terceiros. Leia atentamente as políticas de privacidade aplicáveis
para entender como eles coletam e processam seus dados pessoais.



Com quem compartilhamos os dados pessoais?

(1) Empresas do grupo Pirelli
(2) Terceiros (prestadores de serviços, fornecedores)

Tanto outras empresas do Grupo Pirelli quanto prestadores de serviços terceiros, estão
sujeitos a obrigações de proteção de dados pessoais destinadas a garantir um nível adequado
de proteção para seus dados pessoais.
Também poderemos divulgar seus dados pessoais para autoridades policiais e
governamentais ou terceiros autorizados, se e na medida em que formos obrigados ou
autorizados a fazê-lo por lei ou ordem judicial.
Ademais, em caso de venda ou transferência de parte ou da totalidade do negócio, da
operação ou dos serviços prestados por nós a um terceiro, nos reservamos o direito de
divulgar seus dados pessoais ao potencial comprador antes ou depois da venda. Caso a venda
não seja consumada, solicitaremos ao potencial comprador que não faça uso e não divulgue
seus dados pessoais de qualquer maneira ou forma e que as apague por completo.
Informamos que algumas das empresas do Grupo Pirelli e prestadores de serviço com quem
compartilhamos seus dados pessoais podem estar localizados fora do Brasil. Se os seus dados
pessoais forem transferidos para outro país, nós adotaremos as medidas para assegurar que
suas informações pessoais continuem protegidas de acordo com esta Política de Privacidade,
sujeitas às leis aplicáveis nos países para onde os dados pessoais tenham sido enviados.



Como funciona a segurança dos dados pessoais?

Dispomos de protocolo de segurança para proteger seus dados pessoais de acessos não
autorizados, uso ou divulgação imprópria, modificação não autorizada, destruição ilegal e
perda acidental. Só permitimos o acesso aos nossos bancos de dados pessoais quando
necessário, sendo este acesso realizado sob rígidas diretrizes sobre o uso que pode ser feito
de tais dados pessoais.
Entretanto, é de sua responsabilidade a segurança das informações de seu login.
Recomendamos que utilize uma senha exclusiva para o nosso site ou aplicativos.



Você tem direito a nos solicitar:

(1) A confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais;
(2) O acesso aos seus dados pessoais;
(3) A correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
(4) A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
(5) A portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a
regulamentação do órgão controlador;
(6) A eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, quando
aplicável;
(7) Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados pessoais;
(8) Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; e
(9) Revogação de consentimento, quando aplicável.



Como entrar em contato conosco:

Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail privacy.Latam@pirelli.com, por meio dele
você poderá ter contato com o nosso time de privacidade e proteção de dados, incluindo a
nossa DPO (Encarregada).



Alterações na Política de Privacidade

Toda vez que a Política de Privacidade for alterada, essas alterações serão divulgadas no
website do Circuito Panamericano e poderão ser enviadas por e-mail. Você deverá verificar a
versão atualizada desta Política toda vez que acessar o Circuito ou visitar nosso site.

