Esta Política de Privacidade se aplica a todos os sites hospedados no mundo inteiro da TE Connectivity
Corporation que fazem parte do conglomerado de empresas da TE Connectivity Ltd. (“TE”) e de suas
afiliadas globais (coletivamente, “TE” ou “nós”). Esta política também se aplica aos aplicativos móveis da TE.
Ela explica como nós coletamos, processamos, compartilhamos, protegemos e armazenamos informações
pessoais (informações e dados que podem ser usados para identificar um indivíduo) dos usuários dos nossos
sites e os usuários dos nossos aplicativos móveis. Também descreve suas preferências quanto ao uso, acesso
e correção de suas informações pessoais. A TE está comprometida em proteger quaisquer informações
pessoais que você possa nos fornecer ou que nós coletamos durante sua visita a nossos sites ou o uso de
nossos aplicativos móveis
(“Dados Pessoais”).
Uso dos Nossos Sites e nossos Aplicativos Móveis
Em geral, você pode visitar nossos sites sem nos contar quem você é e sem revelar Dados Pessoais, exceto
seu endereço IP. Durante sua visita a nossos sites, nós coletamos determinadas informações
automaticamente, como navegador, tipo de dispositivo, domínio, nomes de host, páginas visualizadas e
padrões de visualização, bem como o país/região em que os usuários estão localizados. Essas informações
nos permitem determinar melhor as necessidades e os interesses dos usuários para administrar melhorias
na funcionalidade e no conteúdo do site e aprimorar a experiência geral do atendimento ao cliente.
Quando quiser baixar e usar um de nossos aplicativos móveis, você precisará fornecer alguns Dados Pessoais
necessários para fazer o aplicativo móvel funcionar e habilitar seus recursos. Os provedores de serviços de
nossos aplicativos móveis também podem fornecer uma política de privacidade para fornecer informações
adicionais. No entanto, a TE é o Controlador de dados responsável pelo processamento de seus dados
pessoais ao usar um aplicativo móvel da TE
Coleta, Processamento e Uso de Dados Pessoais/Consentimento
Nós coletamos, processamos e usamos seus Dados Pessoais até a extensão necessária principalmente para
as seguintes finalidades:

















Registro no Site
Solicitação de Informações sobre Produtos/Serviços
Atualizações e Recursos do Site
Aprimoramentos e Informações sobre Produtos/Serviços
Registro em Webinars/Treinamentos
Participação em Pesquisas
Suporte ao Chat Online e Uso do Chatbot
Suporte ao Atendimento ao Cliente
Candidatura a Vagas
Suporte ao Centro de Informações sobre Produtos
Exemplo de Solicitações
Suporte e Transações de Vendas
Operações na loja TE (TE Store)
Controles de Exportação
Participação em Fóruns Públicos
Publicidade em Redes Sociais





Administração de Sorteios
Personalização das Preferências da Conta
Para Fins de Marketing

• Habilitando o download e o uso de um aplicativo móvel TE e as várias funções que ele fornece, que podem
incluir o uso da câmera do seu dispositivo ou coleta de sua localização.

Geralmente, os Dados Pessoais fornecidos voluntariamente só podem ser usados para responder a uma
consulta feita ou para processar sua solicitação ou, por exemplo, cumprir uma obrigação legal ou uma
obrigação quase legal com você. Os Dados Pessoais coletados podem incluir seu nome, endereço, telefone,
número de fax, cargo/posição, empresa, endereço de correspondência ou endereço de e-mail, informações
sobre cobrança, entre outras. Você pode recusar qualquer solicitação de compartilhamento de Dados
Pessoais. No entanto, se você optar por não fornecer determinados Dados Pessoais, talvez não consiga
usufruir de determinados programas da TE e de recursos dos sites.
Ao criar uma conta neste site, pedimos seu consentimento para coletar, usar e processar seus Dados
Pessoais para fins de marketing e anúncios, ou seja, para contatá-lo por telefone ou e-mail para informá-lo
sobre nossos produtos e serviços, ofertas e novidades. Nós também solicitamos seu consentimento para
transferir seus Dados Pessoais para a TE nos Estados Unidos e para qualquer subsidiária ou afiliada da TE no
mundo inteiro, bem como para terceiros que agem em nosso nome. Isso vai além de quaisquer outros meios
legais que nós usamos para proteger os Dados Pessoais em caso de transferência internacional, conforme
discutido a seguir. Você pode revogar o consentimento e nos pedir para excluir seus Dados Pessoais
conforme descrito na seção “Fale conosco”, abaixo.

Troca de Dados Pessoais
Nós compartilhamos seus Dados Pessoais com nossos distribuidores, incluindo informações que nós
coletamos por meio de ferramentas de coleta de dados automatizadas em nosso site (consulte em
“Cookies”), conforme necessário para processar seus pedidos ou instruções ou para fornecer a você
informações ou serviços relacionados aos produtos da TE. Nós também compartilhamos os Dados Pessoais
com prestadores de serviços para atividades de processamento de dados, como análise ou armazenamento
de dados, e quando você usa a TE Store para a execução do seu pagamento e entrega do seu pedido.
Contratualmente, exigimos que todos os terceiros, incluindo nossas subsidiárias, protejam devidamente
seus Dados Pessoais e não façam uso deles para qualquer outra finalidade que não seja aquela para a qual
eles foram coletados. Nós divulgaremos seus Dados Pessoais se você nos orientar dessa forma ou se formos
obrigados por exigência legal. Isso pode ser para responder a intimações, decisões judiciais ou processos
judiciais, ou ainda para defender nossos direitos legais. Podemos também precisar responder a solicitações
legais de autoridades públicas, inclusive atender a exigências de autoridades da lei ou da segurança
nacional, ou em outras circunstâncias limitadas permitidas por lei (incluindo proteção contra fraudes e
redução de riscos).
Nós também podemos compartilhar seus Dados Pessoais no caso de uma venda total ou parcial da nossa
empresa, de ações ou ativos relacionados a seus Dados Pessoais.

Transferências Internacionais de Dados

Com o intuito de fornecer proteção adequada para a transferência internacional de Dados Pessoais, além de
usar os contratos de transferência de dados, a TE Connectivity cumpre a Estrutura de Defesa de Privacidade
da União Europeia-EUA e a Estrutura de Defesa de Privacidade da Suíça-EUA, conforme definido pelo
Departamento Americano de Comércio, com relação à coleta, ao uso e à retenção de informações pessoais
transferidas da União Europeia e Suíça para os Estados Unidos, respectivamente. A TE Connectivity
confirmou para o Departamento de Comércio que ela cumpre os Princípios de Defesa de Privacidade de
notificação, escolha, transferência progressiva, segurança, integridade de dados, acesso, reparação e
imposição. Se houver algum conflito entre os termos nesta política de privacidade e os Princípios de Defesa
de Privacidade, os Princípios de Defesa de Privacidade prevalecerão. Para saber mais sobre o programa de
Defesa de Privacidade e visualizar nossa certificação, visite o site https://www.privacyshield.gov/.
A TE Connectivity é responsável pelo processamento dos Dados Pessoais que ela recebe, segundo cada
Estrutura de Defesa de Privacidade, e transfere subsequentemente a um terceiro agindo como um
representante em seu nome. A TE Connectivity cumpre os Princípios de Defesa de Privacidade para todas as
transferências progressivas de dados pessoais da União Europeia e Suíça, incluindo as cláusulas de
responsabilidade pela transferência progressiva. A TE Connectivity continuará sendo responsável perante os
Princípios de Defesa de Privacidade se seu representante processar os Dados Pessoais em nosso nome de
uma forma que seja inconsistente com os Princípios de Defesa de Privacidade, a menos que a TE
Connectivity prove que ela não é responsável pelo evento que deu origem ao dano.

Atualização para Clientes na Europa
Em sua decisão de 16 de julho de 2020 no Caso II de Schrems o Tribunal de Justiça Europeu invalidou a
Estrutura de Defesa de Privacidade da União Europeia-EUA e impôs restrições adicionais ao uso de acordos
de transferência de dados (as Cláusulas Contratuais Padrão da UE). Consulte o comunicado de impressa do
Tribunal ou visite o site de sua autoridade nacional de proteção de dados para obter mais informações.
A TE permanecerá certificada para a Defesa de Privacidade a fim de proteger de forma contratual e técnica
suas informações pessoais, ao compartilhá-las internamente e ao faturar os prestadores de serviço. A TE
acompanha estritamente os desdobramentos relativos a este tópico e cumprirá todos os requisitos
adicionais que poderão se aplicar à transferência de informações pessoais da Europa (os países da Área
Econômica Europeia, Suíça e o Reino Unido) para outros países. No caso de novos clientes, contamos com o
consentimento explícito com a transferência internacional de suas informações pessoais. Quando
necessário, atualizaremos esta Política de Privacidade para abranger todas as novas medidas tomadas.

Cookies
Nós usamos ferramentas automáticas para coleta de dados, incluindo cookies, web beacons, e-tags
e Javascript, para obter informações quando seu navegador acessa os sites. Essas ferramentas nos permitem
reconhecer seu computador ou outro dispositivo e suas preferências personalizadas quando você visita e
usa nossos sites. As ferramentas, incluindo a análise da Web fornecida por terceiros, coletam dados,
incluindo, sem limitação, o tipo de navegador, endereço IP e padrões de cliques (páginas visualizadas e links
que foram clicados). Você pode ler mais sobre isso em nossa Política de Cookies, inclusive sobre como
gerenciar suas preferências de cookies.
Nós temos parceria com terceiros para gerenciar nossos anúncios em outros sites. Esses parceiros
terceirizados podem usar cookies ou tecnologias semelhantes para fornecer a você anúncios com base em

seus interesses e atividades de navegação. Se você quiser cancelar o recebimento de anúncios com base em
interesse, clique em http://preferences-mgr.truste.com/ ou, se estiver na Europa, clique aqui. Note que
você continuará recebendo anúncios genéricos.

Links para Outros Sites
Os sites da TE podem conter links para outros sites. A despeito de realizarmos esforços razoáveis para tentar
vincular somente a sites que compartilham nossos altos padrões e respeito pela privacidade, nós não somos
responsáveis pelo conteúdo, pela segurança nem pelas práticas de privacidade empregadas por outros sites.
Nós o incentivamos a revisar as declarações de privacidade publicadas em todos os sites que você
usa/acessa.

Privacidade das Crianças
Nossos sites não são destinados a pessoas com menos de 16 anos. Nós não solicitamos nem coletamos
deliberadamente informações pessoais de ou sobre crianças e não comercializamos deliberadamente nossos
produtos e serviços para crianças. Se nós soubermos que coletamos Dados Pessoais sobre uma criança com
menos de 16 anos, nós os excluiremos.

Segurança dos Dados Pessoais Coletados
A TE mantém proteções físicas, eletrônicas e administrativas razoáveis para proteger seus Dados Pessoais de
acesso não autorizado ou inapropriado, manipulação, perda e destruição acidental ou intencional. Nossos
procedimentos de segurança são continuamente aprimorados. Nós restringimos acessos a seus Dados
Pessoais àqueles funcionários que precisam saber as informações para responder à sua dúvida ou
solicitação. Os funcionários que fizerem uso indevido das informações pessoais estarão sujeitos a ações
disciplinares. No entanto, a segurança da Internet não pode ser garantida. Se você tiver dúvidas sobre a
segurança de suas informações pessoais, entre em contato conosco pelo e-mail privacyoffice@te.com.

Retenção de Dados. Acesso, Aditamento, Armazenamento de Dados Pessoais e Direitos de Cancelamento
Nós reteremos suas informações pelo tempo que sua conta estiver ativa ou conforme a necessidade de
prestar serviços a você. Mediante solicitação, a TE informará a você se nós mantemos ou processamos
algum de seus Dados Pessoais. Você pode revisar e atualizar os Dados Pessoais fornecidos para a TE por
meio de nossos sites ou solicitar que seus Dados Pessoais sejam alterados, bloqueados ou removidos
entrando em contato conosco conforme descrito a seguir. Nós responderemos à sua solicitação em um
período de tempo razoável. Se você solicitar a remoção de seus Dados Pessoais, entenderá e concordará
que informações residuais poderão continuar residindo nos registros e arquivos da TE se permitido por lei
(por exemplo, para fins contábeis). No entanto, nós concordamos em não usar os referidos Dados Pessoais
para fins comerciais.
Você pode cancelar a coleta e o processamento de seus Dados Pessoais a qualquer momento, bem como a
transferência progressiva de seus Dados Pessoais para afiliadas ou terceiros da TE, entrando em contato
conosco conforme descrito a seguir. Nós pediremos seu consentimento prévio se quisermos usar seus

Dados Pessoais para uma finalidade substancialmente diferente daquela para a qual eles foram inicialmente
coletados ou autorizados.
Você pode se cadastrar para receber nossos boletins de notícias por e-mail. Você pode “cancelar a
assinatura” de qualquer contato online da nossa parte, a qualquer momento, seguindo as instruções
estabelecidas na mensagem de e-mail ou entrando em contato conosco conforme descrito a seguir.
Se você remover um aplicativo móvel da TE do seu dispositivo eletrônico, todos os Dados Pessoais também
serão removidos. Com algum atraso, isso se aplicará também aos sistemas que nós ou nossos provedores de
serviço usamos para operar o aplicativo móvel.
Fale conosco
Se você tiver qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade ou quiser cancelar ou retirar seu
consentimento, entre em contato conosco por qualquer um dos métodos fornecidos abaixo. Envie todas as
dúvidas e comentários relacionados a esta Política de Privacidade para privacyoffice@te.com.

A TE é a controladora dos Dados Pessoais que nós coletamos neste site ou via aplicativos móveis Nosso
endereço é:
TE Connectivity Corporation
1050 Westlakes Drive,
Berwyn, Pensilvânia, 19312
Estados Unidos da América

Nosso representante de proteção de dados para a Área Econômica Europeia é:
TE Connectivity Germany GmbH
Attn. TE Data Protection Officer
Pfnorstrasse 1
Darmstadt 64293
Alemanha
Para a Suíça:
TE Connectivity Solutions GmbH
Amperestrasse 3
9323 Steinach
Suíça
Para o Reino Unido, é:
Tyco Electronics UK Limited
Faraday Road, Dorcan, Swindon
SN3 5HH, Reino Unido

É possível entrar em contato com o Diretor de Proteção de Dados da TE pelo correio, usando um desses
endereços, ou pelo e-mail privacyoffice@te.com.

Imposição
A TE conduz revisões periódicas para verificar se os testemunhos e as declarações que ela faz sobre suas
práticas de privacidade são verdadeiras e se as referidas práticas de privacidade foram implementadas
conforme apresentação. A TE Connectivity tomará medidas para resolver quaisquer problemas decorrentes
do não cumprimento dos Princípios de Defesa de Privacidade. Com relação aos Dados Pessoais recebidos ou
transferidos de acordo com as Estruturas de Defesa de Privacidade, a TE Connectivity está sujeita a poderes
de imposição das leis da Comissão Federal de Comércio para investigar reivindicações contra a TE
Connectivity sobre possíveis práticas e violações de leis ou regulamentos injustas ou enganosas abrangendo
a privacidade.

Lei Regente e Solução de Controvérsias
Esta Política de Privacidade e os Termos de Uso da TE.com devem ser regidos e interpretados de acordo com
as leis da Commonwealth da Pensilvânia, sem dar efeito ao seu conflito das disposições legais. Você
concorda em reportar-se à jurisdição dos tribunais localizados na Commonwealth da Pensilvânia para a
solução de todas as controvérsias e reivindicações e causas de ação relacionadas ou decorrentes da Política
de Privacidade, dos Termos e/ou do uso que você faz dos sites.
Essa cláusula não altera nem reduz nenhum direito legal que você possa ter segundo as leis aplicáveis sobre
proteção de Dados Pessoais ou, contanto que seja relevante, quando você estiver na União Europeia ou
Suíça, sob a Defesa de Privacidade da União Europeia-EUA ou a Defesa de Privacidade da Suíça- EUA. Em
último caso, se você quiser garantir qualquer um dos seus direitos de acordo com a Defesa de Privacidade
da União Europeia-EUA ou Suíça-EUA, envie um e-mail para privacyoffice@te.com. A TE solucionará sua
reclamação prontamente, mas, em alguns casos, em até 45 dias.
Se você tiver alguma preocupação quanto ao uso dos dados ou de privacidade não resolvida a contento,
entre em contato com nosso provedor de soluções de controvérsias terceirizado com sede nos Estados
Unidos (gratuitamente).
Como participante da Defesa de Privacidade da União Europeia-EUA e Suíça-EUA, a TE se compromete com
a arbitragem legal mediante solicitação de um indivíduo para solucionar qualquer reclamação com relação a
nossa política de privacidade ou quanto à forma como nós processamos Dados Pessoais que não tenha sido
resolvida por outros recursos ou mecanismos de imposição. Você pode estar qualificado a solicitar
arbitragem legal quando outros procedimentos para solução de controvérsias se esgotarem, segundo
descrição em detalhes no site de Defesa de Privacidade.

Alterações nesta Política
Verifique esta Política de Privacidade periodicamente para se atualizar sobre quaisquer alterações.
Notificações sobre quaisquer alterações substanciais nesta Política de Privacidade serão publicadas em
nossos sites antes de as alterações entrarem em vigor. O uso contínuo de nossos sites depois da publicação
representará que você aceita e concorda em estar vinculado por tais alterações.

25 de setembro de 2020.

Afiliadas Globais


Afiliadas Globais da TE Connectivity (em inglês)

Este documento lista as Afiliadas Globais da TE Connectivity, organizadas por país.

