Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade é aplicável às páginas web da TE Connectivity Corporation ("TE
Connectivity") em todo o mundo e suas afiliadas globais (em conjunto: "TE" ou "nós). Nela,
se explica como nós coletamos, processamos, compartilhamos e armazenamos informação
pessoal (informação e dados que podem se utilizados para identificar um indivíduo) dos
usuários da nossa página web. Ela também descreve suas escolhas em relação ao uso, acesso
e correção da sua informação pessoal. A TE se compromete a proteger quaisquer
informações pessoais que você nos ou que nós coletarmos durante sua visita a nossas
páginas web ("Dados Pessoais").
Uso das nossas páginas web
De modo geral, você pode visitar nossas páginas web sem nos dizer quem você é ou
revelando Dados Pessoais, exceto o seu endereço IP. Durante sua visita a nossas páginas
web, nós coletamos determinadas informações de forma automática, tal como o navegador e
o tipo de dispositivo, domínio e nomes de host, número das páginas web dos usuários,
páginas visitadas, áreas de interesse dos usuários e padrões de visualização, bem como o
país/região na qual você está localizado. Essa informação nos permite melhor identificar as
necessidades e interesses do usuário, de forma a orientar melhorias no conteúdo e na
funcionalidade da página web e aprimorar a experiência global de atendimento ao cliente.
Caso coletemos seu endereço IP ou os respectivos Dados Pessoais durante a sua visita,
consulte "Cookies" para mais detalhes.
Coleta, Processamento e Uso de Dados Pessoais / Consentimento
Nós o informaremos antes de coletarmos seus Dados Pessoais, e faremos os esforços
possíveis para informá-lo, no momento da coleta, como esses Dados Pessoais serão
processados e utilizados. Nós processaremos ou utilizaremos os seus Dados Pessoais, caso
seja permitido por lei ou se você tiver fornecido seu consentimento.
Nós coletamos, processamos e usamos seus Dados Pessoais na medida necessária,
principalmente para os seguintes propósitos:


Cadastramento na página web



Pedido de Informações sobre Produto/Serviço



Recursos e atualizações da página web



Melhorias e informações sobre produtos/serviços



Cadastramento em webinar/treinamento



Participação em pesquisa



Suporte de chat ao vivo



Suporte de atendimento ao cliente



Aplicações de trabalho



Centro de atendimento de informações sobre produtos



Pedidos de amostras



Suporte em transação de vendas



Participação em fóruns públicos



Administração de sorteios



Personalizar preferências de conta - para propósitos de marketing

Normalmente, seus Dados Pessoais, fornecidos de forma voluntária, somente serão
utilizados para responder a qualquer pergunta que você fizer ou processo que você solicitar,
como, por exemplo, para cumprir uma obrigação legal ou uma obrigação legítima com você.
Seus Dados Pessoais coletados podem incluir seu nome, endereço, telefone, número de fax,
título/posição, empresa, endereço de correio ou endereço de e-mail, dentre outras
informações. Você pode recusar-se a informar quaisquer Dados Pessoais. No entanto, se
optar por não fornecer determinados Dados Pessoais, poderá não conseguir tirar proveito
de determinados programas e funcionalidades de páginas web da TE.
Em alguns casos, é necessário pedir o seu consentimento para a legalização do
processamento e uso de dados. Ao criar uma conta neste site, pedimos o seu consentimento
para coletar, usar e processar seus Dados Pessoais para fins de marketing e publicidade, ou
seja, para contatá-lo por correio ou por e-mail, para informá-lo sobre nossos produtos e
serviços, ofertas e notícias. Além disso, além confiarmos em nossas certificações para
transferências internacionais de dados (ver abaixo), solicitamos seu consentimento para a
transferência de seus Dados Pessoais para a TE nos Estados Unidos e para qualquer
subsidiária ou afiliada da TE em todo o mundo ou a terceiros agindo em nosso nome para
efeitos de processamento e armazenamento dos seus Dados Pessoais. Você sempre terá a
possibilidade de revogar o seu consentimento e nos pedir para eliminar os Dados Pessoais
fornecidos ao se registar em nosso site, contatando-nos conforme descrito abaixo em "Entre
em contato conosco".
Intercâmbio de Dados Pessoais
Podemos também compartilhar os seus Dados Pessoais com os nossos distribuidores,
incluindo as informações que recolhemos através de ferramentas automatizadas de coleta
de dados no nosso site (ver abaixo em "Cookies"), na medida do necessário para processar o
seu pedido ou fornecer informações ou serviços relacionados com produtos TE. Também

podemos compartilhar Dados Pessoais com prestadores de serviços para atividades de
processamento de dados, como armazenamento e análise de dados.
Nós lhe forneceremos, mediante solicitação, uma lista dos destinatários dos seus Dados
Pessoais. Nós exigimos, por contrato, que todos os terceiros, incluindo nossas subsidiárias,
salvaguardem adequadamente seus Dados Pessoais e não os usem para qualquer outra
finalidade além daquela para a qual foram coletados. Divulgaremos seus Dados Pessoais se
nos indicar que o façamos ou se a lei assim o exigir. Isso pode ser feito para responder a
intimações, ordens judiciais ou processos legais ou para defender nossos direitos, para
responder aos pedidos legítimos das autoridades públicas, inclusive para cumprir os
requisitos de segurança nacional ou aplicação da lei, ou em outras circunstâncias limitadas
permitidas pela lei (Incluindo proteção contra fraude e redução de riscos).
Podemos também partilhar os seus Dados Pessoais no caso de uma venda geral, ou de uma
parte, dos nossos negócios, ações ou ativos, que esteja relacionada com os seus Dados
Pessoais.
Transferências internacionais de dados
Para fornecer uma proteção adequada para a transferência internacional de Dados Pessoais,
a TE Connectivity participa tanto do programa Privacy Shield EUA-UE quanto do programa
Safe Harbor EUA-Suíça, conforme previsto pelo Departamento de Comércio dos Estados
Unidos da América relativo à coleta, utilização e retenção de Dados Pessoais da União
Europeia, da Área Econômica Europeia e da Suíça.

EUA - UE Proteção de Dados

A TE Connectivity Corporation certificou a sua conformidade aos parâmetros do Privacy
Shield EUA-UE. A TE Connectivity comprometeu-se a sujeitar todos os Dados Pessoais
recebidos dos países membros da UE aos Princípios do Privacy Shield para notificação,
escolha, transferência, segurança, integridade dos dados, acesso, correção e execução. Para
saber mais sobre o programa Privacy Shield EUA - UE e para revisar a certificação da TE
Connectivity, visite http://www.privacyshield.gov/list.

A TE Connectivity é responsável pelo processamento de Dados Pessoais que recebe, de
acordo com os parâmetros do Privacy Shield, e os transfere a um terceiro que atua como um
agente em seu nome. A TE Connectivity cumpre os Princípios Privacy Shield para todas as
transferências de dados pessoais da UE, incluindo as disposições relativas à
responsabilidade quanto à transferência de dados. A TE Connectivity permanecerá obrigado
e responsável ao abrigo dos Princípios do Privacy Shield, se o agente processar Dados

Pessoais em nosso nome de forma inconsistente com os Princípios do Privacy Shield , a
menos que a TE Connectivity prove não ser responsável pelo evento causador do dano.

Safe Harbor EUA-Suíça
A TE Connectivity cumpre com os parâmetros do Safe Harbor EUA-Suíça, conforme
estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA em relação à coleta, uso e retenção
de Dados Pessoais da Suíça. A TE Connectivity certificou que adere aos Princípios de
Privacidade do Safe Harbor para notificação, escolha, transferência de entrada, segurança,
integridade de dados, acesso e execução. Para saber mais sobre o programa Safe Harbor e
analisar a certificação da TE Connectivity,
visite https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.
Cookies
Podemos utilizar ferramentas automáticas de coleta de dados, incluindo cookies, para obter
informações quando seu navegador acessa os sites. Essas ferramentas nos permitem
reconhecer o seu computador e as suas preferências pessoais quando você visitar e utilizar
nossos sites. As ferramentas, incluindo as ferramentas analíticas da Web, reúnem dados que
incluem, mas não se limitam a, tipo de navegador, endereço do Protocolo de Internet e
padrões de clique (páginas visualizadas e links clicados). Leia mais sobre nossa Política de
Cookies.
Nós nos associamos com terceiros para gerenciar nossa publicidade em outros sites. Nossos
parceiros terceirizados podem usar cookies ou tecnologias semelhantes para fornecer
publicidade com base em suas atividades e interesses de navegação. Se pretender optar por
não participar da publicidade baseada em interesses, clique em http://preferencesmgr.truste.com/ ou, caso situado na Europa clique aqui. Observe que você continuará a
receber publicidade genérica.
Links a outros sites
Os sites da TE podem conter links a outros sites. Ao mesmo tempo em que fazemos esforços
razoáveis para tentar nos vincular somente a sites que compartilhem nossos altos padrões e
respeito à privacidade, não somos responsáveis pelo conteúdo, segurança ou práticas de
privacidade empregadas por outros sites. Nós o estimulamos a revisar as declarações de
privacidade de todos os sites que você utilizar/acessar.
Privacidade Infantil
Nossos sites não se destinam a pessoas com menos de 16 anos de idade. Nós não solicitamos
ou recolhemos informações pessoais de crianças ou sobre elas e não comercializamos
nossos produtos ou serviços para as crianças. Se soubermos que recolhemos Dados Pessoais
relativos a uma criança com menos de 16 anos, removeremos esses Dados Pessoais.

Segurança dos Dados Pessoais Coletados
A TE mantém salvaguardas físicas, eletrônicas e administrativas razoáveis para proteger
seus Dados Pessoais de acesso não autorizado ou inapropriado, manipulação acidental ou
intencional, perda e destruição. Nossos procedimentos de segurança são continuamente
atualizados. Restringimos o acesso aos seus Dados Pessoais aos funcionários que
necessitarem conhecer as informações para responder à sua consulta ou pedido.
Funcionários que realizarem uso indevido de informações pessoais estão sujeitos a medidas
disciplinares. No entanto, a segurança da Internet não pode ser garantida. Se você tiver
alguma dúvida sobre a segurança de suas informações pessoais, entre em contato conosco
em privacyoffice@te.com.
Retenção de dados. Acesso, alteração, armazenamento de Dados Pessoais e Direitos
de Exclusão
Manteremos suas informações enquanto sua conta estiver ativa ou conforme necessário
para lhe fornecer serviços. Mediante solicitação, a TE lhe fornecerá informação sobre se
mantemos ou processamos quaisquer dos seus Dados Pessoais. Você pode revisar e
atualizar os Dados Pessoais que você fornece à TE através de nossos sites ou solicitar que
seus Dados Pessoais sejam alterados, bloqueados ou removidos, entrando em contato
conosco conforme descrito abaixo. Nós responderemos à sua solicitação dentro de um
período de tempo razoável. Se você solicitar remover seus Dados Pessoais, você entenderá e
concordará que informações residuais poderão continuar a residir nos registros e arquivos
da TE na medida do permitido por lei (por exemplo, para fins contábeis). No entanto,
concordamos em não usar tais Dados Pessoais para fins comerciais.
Você pode optar por não concordar com coleta e processamento de seus Dados Pessoais a
qualquer momento, bem como com a transferência de seus Dados Pessoais para afiliadas da
TE ou terceiros, conforme explicado na nossa política de privacidade e de cookies,
contatando-nos conforme descrito abaixo. Quando pretendermos utilizar os seus Dados
Pessoais para uma finalidade materialmente diferente daquela para a qual foram coletados
ou autorizados por você, solicitaremos o seu consentimento prévio.
Você pode se cadastrar para receber nossas newsletters por e-mail. Você pode cancelar a
assinatura de qualquer contato on-line conosco a qualquer momento, seguindo as
instruções estabelecidas na mensagem de e-mail, acessando a seção de assinaturas de sua
conta ou entrando em contato conosco conforme descrito abaixo.
Entre em contato conosco
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou preferir optar por
cancelar ou retirar seu consentimento, entre em contato conosco através de qualquer uma
das formas fornecidas abaixo. A TE receberá, de bom grado, suas perguntas e sugestões
sobre esta Política de Privacidade.

A TE é a controladora de dados para Dados Pessoais que coletamos através deste site. Nosso
endereço:
TE Connectivity Corporation
1050 Westlakes Drive,
Berwyn, Pennsylvania, 19312
Estados Unidos da América
A TE Connectivity Germany GmbH é nossa representante de proteção de dados para a Área
Econômica Europeia e Suíça. O endereço é:
TE Connectivity Germany GmbH
Attn. TE Data Protection Officer
Pfnorstrasse 1
Darmstadt 64293
Alemanha
O Funcionário Responsável pela proteção de dados da TE pode ser contatado por correios,
utilizando um destes dois endereços ou por e-mail a privacyoffice@te.com
Cumprimento

A TE realiza autoavaliações periódicas para verificar se as declarações e afirmações que
realiza sobre suas práticas de privacidade são verdadeiras e para que tais práticas de
privacidade sejam implementadas conforme apresentadas. A TE Connectivity tomará
medidas para solucionar quaisquer problemas decorrentes do não cumprimento dos
Princípios do Privacy Shield ou do Safe Harbor EUA-Suíça. Com relação a Dados Pessoais
recebidos ou transferidos de acordo com os parâmetros do Privacy Shield, a TE Connectivity
está sujeita aos poderes regulatórios da Comissão Federal de Comércio para investigar
reclamações contra a TE Connectivity em relação a possíveis práticas desleais ou enganosas
e violações de leis ou regulamentos que protejam a privacidade.
Lei aplicável e solução de controvérsias
Esta Política de Privacidade e os Termos de Uso da TE.com serão regidos e interpretados de
acordo com as leis da Commonwealth da Pensilvânia, sem dar efeito às suas disposições de
conflitos de leis. Você concorda em se submeter à jurisdição dos tribunais localizados na
Commonwealth da Pensilvânia para a resolução de todas as disputas e reclamações e causas
de ação relacionadas ou decorrentes da Política de Privacidade, Termos e/ou o uso dos
sites.

Esta cláusula não altera nem reduz quaisquer direitos que você possa ter sob as leis
aplicáveis na proteção de Dados Pessoais ou, se relevante, se você residir na União Europeia
ou na Suíça, sob o Privacy Shield UE-EUA ou sob o acordo Safe Harbor EUA-Suíça. Nesde
último caso, se pretender fazer valer qualquer um dos seus direitos ao abrigo do Privacy
Shield EUA-UE ou do acordo Safe Harbor EUA-Suíça, envie um e-mail para
privacyoffice@te.com. A TE tratará prontamente da sua reclamação, porém, em qualquer
caso, dentro de 45 dias.
Se você tiver alguma preocupação não resolvida sobre privacidade ou uso de dados que não
tenhamos abordado satisfatoriamente, entre em contato com nosso fornecedor terceirizado
nos EUA para resolução de disputas (de forma gratuita).

Como participante do Privacy Shield EUA-UE, A TE compromete-se a se submeter a um
procedimento arbitral a pedido de um indivíduo para tratar de qualquer reclamação
relativa à nossa política de privacidade ou à forma como processamos Dados Pessoais que
não tenham sido resolvidos por outros mecanismos de solução de conflitos. Você pode ter
direito a invocar o procedimento arbitral quando outros procedimentos de resolução de
litígios forem esgotados, conforme descrito no site de Proteção de Dados.
Modificações nesta Política
Verifique esta Política de Privacidade periodicamente para se informar sobre quaisquer
modificações. Observe que quaisquer modificações materiais à Política de Privacidade serão
publicadas em nossos sites antes que estas entrem em vigor. O seu uso contínuo dos nossos
sites após a publicação constituirá a sua aceitação e concordância de estar sujeito a tais
alterações.
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