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1. Nossos detalhes de contato

Esta política de privacidade é emitida em nome da Wacom Technology Corporation, 1455 NW
Irving St, Portland, OR 97209, Estados Unidos.
Em caso de dúvidas sobre esta Política ou nosso uso das suas informações pessoais, entre em
contato conosco pelo e-mail privacy-wtc@wacom.com ou ligue grátis para 1-855-669-226.
Você também pode nos escrever para o seguinte endereço:
Wacom Technology Corporation
Attention: Privacy
1455 NW Irving St.
Portland, OR 97209, USA
[back to top]
2. Sobre a Wacom
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A Wacom ("Wacom", "WTC", "nós" ou "nosso") fornece aos clientes mesas gráficas / mesas
digitalizadoras, monitores interativos, tecnologias de interface digital, armazenagem em nuvem
e aplicativos de software. Também fornecemos orientações, serviços e suporte para esses
produtos. A Wacom respeita sua privacidade e assume sua responsabilidade por proteger sua
privacidade com seriedade.
Uma lista de subsidiárias e afiliadas corporativas sob o controle comum conosco (nossas
"Afiliadas") podem ser encontradas aqui. A Wacom e nossas Afiliadas são coletivamente
denominadas "Wacom Group".
[back to top]
3. Escopo desta Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade explica como coletamos e usamos informações relacionadas a você
quando você:
•
•
•
•

usa nossos sites, o que inclui nossos sites listados aqui;
usa nossos aplicativos ("Apps"), incluindo Inkspace App, Bamboo Paper, Bamboo Note,
Wacom Ink Note e Sign Pro PDF;
usa nossos outros softwares e produtos; ou
interage conosco através dos nossos sites, telefone, e-mail, chat ao vivo, presenças em
mídias sociais em plataformas como Facebook e Twitter, fax, correio, mensageiro ou
cara a cara.

Nós nos referimos a esses usos e interações como nossos "Serviços".
Embora possamos nos conectar a sites de terceiros, softwares ou serviços, esta política se
aplica apenas aos nossos Serviços. Remeta-se às políticas de privacidade desses sites, softwares
ou serviços de terceiros para aprender como usar suas informações pessoais.
Encorajamos você a ler esta Política cuidadosamente para compreender nossas políticas e
práticas relacionadas às suas informações e como vamos tratá-las caso você decida usar nossos
Serviços. Entendemos que o seu uso dos nossos Serviços significa que você aceita e consente
com o uso das suas informações conforme descritas aqui.
Mantemos políticas de privacidade separadas que abordam a privacidade de candidatos a
empregos e membros da nossa força de trabalho, respectivamente.
[back to top]
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4. Resumo de como usamos suas informações pessoais

A tabela abaixo lista categorias de informações que coletamos, como usamos essas
informações e com quem podemos compartilhar essas informações. Na Seção 5 desta Política
seguindo esta tabela, explicamos em detalhes as categorias de informações que coletamos.
Ficaremos felizes de responder qualquer dúvida que você possa ter após ler estas partes da
Política. Envie-as para nós para o e-mail privacy-wtc@wacom.com ou ligue grátis para 1-855669-226.
COMO USAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS COLETADAS
Tipo de
informações
que coletamos
Informações do
usuário (por
exemplo,
informações de
contato do usuário,
informações de
pagamento,
identificadores do
usuário,
comentários do
usuário, etc.)
Informações de
contato da conta
comercial (por
exemplo, nome
comercial, cargo,
número de
telefone,
endereço, e-mail,
etc.)
Informações de
uso (por exemplo,
indicadores de
engajamento com
nosso site ou uso
dos Serviços,
endereço de IP,
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Como usamos

Com quem nós
compartilhamos

(1) para fornecer nossos produtos e
serviços
(2) para nos comunicarmos com você
sobre nossos produtos e serviços
(3) para autenticar você e personalizar o
conteúdo
(4) para melhorar nossos produtos e criar
novos produtos
(5) para nossas finalidades operacionais,
de segurança e contabilidade internas
(6) para finalidades exigidas por leis

(a) com nossos prestadores
de serviços, incluindo
fornecedores analíticos,
para nos ajudar a entregar e
melhorar os serviços
(b) nossas Afiliadas

(1) para fornecer nossos produtos e
serviços
(2) para nos comunicarmos com você
sobre nossos produtos e serviços
(3) para autenticar você e personalizar o
conteúdo
(4) para melhorar nossos produtos e criar
novos produtos
(5) para nossas finalidades operacionais,
de segurança e contabilidade internas
(6) para finalidades exigidas por leis
(1) para melhorar nossos produtos e criar
novos produtos
(2) para fornecer publicidade direcionada
(3) para entender melhor como nossos
clientes usam nossos serviços
(4) para nossas finalidades operacionais,
de segurança e contabilidade internas

(a) com nossos prestadores
de serviços, incluindo
fornecedores analíticos,
para nos ajudar a entregar e
melhorar os serviços
(b) com parceiros
comerciais e revendedores
para suporte e nossas
finalidades de marketing
(c) nossas Afiliadas
(a) com nossos prestadores
de serviços, incluindo
fornecedores analíticos,
para nos ajudar a entregar e
melhorar os serviços e
fornecer publicidade
direcionada
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identificador de
dispositivo, etc.)

(5) para finalidades exigidas por leis

(b) nossas Afiliadas

Informações de
mídias sociais (por
exemplo, nome de
usuário em mídias
sociais, endereço
de e-mail, imagens
de perfil, etc.)

(1) para fornecer nossos produtos e
serviços
(2) para nos comunicarmos com você
sobre nossos produtos e serviços
(3) para autenticar você e personalizar o
conteúdo
(4) para melhorar nossos produtos e criar
novos produtos
(5) para nossas finalidades operacionais,
de segurança e contabilidade internas
(6) para finalidades exigidas por leis
(1) para fornecer nossos produtos e
serviços
(2) para nos comunicarmos com você
sobre nossos produtos e serviços
(3) para autenticar você e personalizar o
conteúdo
(4) para melhorar nossos produtos e criar
novos produtos
(5) para nossas finalidades operacionais,
de segurança e contabilidade internas
(6) para finalidades exigidas por leis

(a) com nossos prestadores
de serviços, incluindo
fornecedores analíticos,
para nos ajudar a entregar e
melhorar os serviços
(b) nossas Afiliadas

Outras
informações de
terceiros (por
exemplo,
identificadores ou
indicadores de
atividade
recebidos do
processador de
pagamento ou
parceiros de
vendas)

(a) com nossos prestadores
de serviços, incluindo
fornecedores analíticos,
para nos ajudar a entregar e
melhorar os serviços
(b) nossas Afiliadas

[back to top]
5. Informações que coletamos

Em geral, as informações que coletamos são de dois tipos: (a) Informações de usuário e (b)
Informações de uso. Também coletamos informações de conta comercial e informações de
mídias sociais de algumas pessoas sob as circunstâncias descritas abaixo.
Coletamos informações suas de várias formas. Você nos fornece certas informações de
identificação quando cria uma conta Wacom ou acessa nossos Serviços. Também coletamos
certas informações automaticamente enquanto você interage com nossos Serviços. Também
podemos receber informações sobre você de outras fontes. Podemos coletar informações
pessoais suas quando você se registra como usuário ou para aprender mais sobre nossos
produtos, solicita uma demo ou período de avaliação, fornece comentários e sugestões, assina
nossos boletins informativos, entra em competições e promoções, interage conosco nos nossos
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canais de mídias sociais, pede Apps, produtos ou serviços, solicita e utiliza serviços de
manutenção e suporte, solicita livros brancos, inscreve-se em eventos ou seminários, envia
conteúdo ou nos envia comentários. Se você contata nosso suporte ao cliente por telefone,
podemos coletar suas Informações do usuário durante sua ligação para fornecer nossos
Serviços para você. Se você não quiser que coletemos essas informações, não as forneça para
nós, mas então talvez você não possa utilizar os nossos Serviços ou certos recursos dos nossos
Serviços. Por exemplo, nas situações em que precisamos coletar informações para fornecer
Serviços para você e você deixar de fornecer essas informações quando solicitado, talvez não
possamos fornecer os Serviços. Exemplos de informações que coletamos diretamente de você
incluem:
Informações do usuário. Isso significa informações coletadas sobre os usuários dos Serviços e
inclui informações de contato. Isso também inclui qualquer conteúdo que você armazena nos
nossos Serviços, incluindo solicitações, perguntas, comentários ou análises que você
compartilha conosco ou outros que usam nossos Serviços. "Informações do usuário" também
inclui informações que você fornece para nós para fazer compras, como informações de
pagamento, identificadores e endereço de entrega. Se você contatar nosso suporte ao cliente,
as Informações do usuário que coletamos também incluirão gravações das suas comunicações
com o suporte ao cliente. Os usuários podem criar e armazenar seus dados de conteúdo, sem
limitação, textos manuscritos, desenhos e gráficos nos nossos Serviços, e tais dados de
conteúdo também podem ser "Informações do usuário". Os dados de conteúdo podem conter
informações pessoais sensíveis.
Informações de contato da conta comercial. Isso significa informações de contato comercial
tais como nome, cargo, função no trabalho, nome comercial, endereço comercial, endereço de
e-mail comercial e número de telefone comercial que coletamos sobre as pessoas que servimos
ou com quem trabalhamos, incluindo clientes, parceiros de canal de distribuição e aliança,
prestadores de serviços, vendedores e outros terceiros atuais ou prospectivos interessados na
Wacom ou seus produtos ou serviços.
Informações de uso. Coletamos informações sobre suas interações com os nossos Serviços. Isso
inclui ou pode se relacionar a suas informações pessoais. Estas informações nos permitem ,
entre outras coisas, melhorar nossos Serviços e sua experiência, ver quais áreas e recursos dos
nossos Serviços são populares e contar visitas, fornecer a você publicidade direcionada baseada
nos seus interesses e analisar tendências, administrar nossos sites, rastrear como você interage
com nossos sites e outros Serviços, aprender sobre os sistemas, navegadores e apps que você
usa para interagir com nossos Serviços, reunir informações demográficas sobre nossa base de
usuários como um todo. Também usamos ferramentas e métodos de análise para nos permitir
entender melhor como nossos clientes usam nossos Serviços. Isso inclui com que frequência os
Serviços são usados, os eventos que podem ocorrer dentro do aplicativo, uso agregado, dados
de desempenho, quaisquer exceções que ocorram dentro do software e a fonte de qual o
aplicativo foi baixado.
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Para fazer isso, usamos cookies e tecnologias similares, tais como "web beacons", para nos
ajudar a coletar essas informações. As empresas que fornecem as tecnologias de cookies e
similares usadas no nosso site têm acesso a e podem usar as Informações de uso reunidas
através dessas tecnologias. Tais usos podem incluir o desenvolvimento e melhoria dos serviços
e produtos para nosso site, bem como o desenvolvimento das capacidades dessas empresas
fora dos serviços fornecidos para nós, incluindo compartilhar informações com os parceiros
comerciais dessas empresas.
Nossa coleção e processamento de cookies é descrita em maiores detalhes na nossa
Notificação de cookies, que pode ser encontrada aqui. Também compilamos certas informações
automaticamente e as armazenamos em arquivos de registro. Essas informações podem incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

endereços de protocolo de internet (IP)
tipo de navegador,
língua do navegador,
identificador do dispositivo,
tipo de dispositivo,
provedor de serviços de internet (ISP),
páginas de referência/saída,
duração da visita,
páginas visualizadas,
sistema operacional,
registro da hora/data,
dados de clickstream,
interrupções,
atividade do sistema,
configurações de hardware,
fusohorário,
a data e horário das solicitações e
URL de referência

Podemos combinar essas informações de registro coletadas automaticamente com outras
informações que coletamos sobre você. Se você falar conosco por telefone ou fax, também
podemos registar informações como seu número de telefone, chamadas encaminhadas,
informações de roteamento de SMS e tipos de chamadas.
Informações de mídias sociais. Caso você escolha fazer login aos nossos Serviços usando
contas de mídias sociais, iremos receber seu nome, endereço de e-mail e, geralmente, seu
identificador de mídia social (às vezes também denominado como um nome de usuário).
Quando uma plataforma de mídia social permite, às vezes também recebemos suas imagens de
perfil e informações de histórico sobre sua interação com presenças em nossas mídias sociais.
Também monitoramos sites de mídias sociais para engajamento com nossos produtos e
serviços, particularmente incluindo nossa presença em mídias sociais. Podemos receber, de
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modo consistente com as práticas de privacidade das plataformas de mídias sociais que
monitoramos, informações públicas sobre interações (tais como retuítes, repostagens, curtidas
e outras reações) com nossa plataforma de mídia social, menções dos nossos produtos ou
serviços, informações sobre nossos seguidores nas mídias sociais e informações enviadas para
nós em mensagens diretas ou respostas. Quando você nos envia mensagens diretas ou
respostas, nós recebemos e processamos quaisquer informações pessoais nessas mensagens.
Por exemplo, se você mencionasse que recebeu um dos nossos produtos para seu aniversário,
receberíamos e armazenaríamos essa informação como parte dos nossos registros das
interações do nosso suporte com você.
Também usamos ferramentas de mídias sociais de terceiros para identificar jornalistas e
influenciadores relevantes para nossos produtos e serviços. Essas ferramentas podem fornecer
informações biográficas públicas sobre jornalistas e influenciadores. Usamos essas informações
para disponibilizar informações sobre nossos produtos e serviços para influenciadores para
medir o impacto dos perfis de mídias sociais dos próprios influenciadores e para nos
comunicarmos com influenciadores sobre nossos produtos.
Outras informações de terceiros. Recebemos informações sobre você de terceiros que apoiam
nossos Serviços, incluindo nosso processador de pagamento, mercados de terceiros e nossos
parceiros de canal de distribuição de vendas. Podemos adicionar essas informações fornecidas
por terceiros às informações que coletamos sobre você dos nossos sites.
[back to top]
6. Como usamos as informações que coletamos

Usamos suas informações pessoais para inúmeras finalidades que acreditamos ser consistentes
com as suas expectativas quando você interage conosco e nossos Serviços:
•

Para fornecer Serviços e suporte. Usamos suas informações pessoais para fornecer e
administrar os Serviços, nos comunicarmos com você sobre nossos Serviços e realizar
quaisquer obrigações contratuais que possamos ter com você. Além disso, usamos suas
informações pessoais para apoiar seu uso dos Serviços e garantir a qualidade e
segurança dos Serviços.
o Em resposta à sua solicitação, usamos suas informações pessoais para fornecer
relatórios, serviços de consultoria, serviços educacionais, treinamento,
manutenção de equipamentos, suporte técnico, suporte ao cliente ou outros
serviços de suporte.
o Usamos suas informações pessoais, incluindo informações armazenadas nos seus
sistemas para implementar nosso Software ou Apps. Mantemos quaisquer
cópias temporárias de dados que acessamos, usamos ou criamos apenas pelo
período de tempo necessário.
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o Também usamos suas informações pessoais para fornecer a você atualizações,
notificações e alertas de segurança juntamente com mensagens de suporte e
administrativas.
o Registramos todas as chamadas para suporte e mantemos os registros das suas e
nossas comunicações para fornecer e melhorar o atendimento ao cliente para
você e outros.
o Também usamos informações pessoais para administrar sua conta e verificar sua
identidade.
o Usamos suas informações pessoais para prestar suporte à sua conta.
o Usamos suas informações pessoais quando necessário para executar funções de
contabilidade.
o Usamos suas informações pessoais para fornecer informações relevantes do
produto através dos nossos sites. Também podemos fornecer a você
informações sobre terceiros e seus termos de uso e políticas de privacidade
quando você compra seus aplicativos nos sites.
o Também podemos usar suas informações para personalizar sua interação com
nossos sites e para executar qualquer outra finalidade para você fornecida com
suas informações pessoais (sujeito às leis de proteção de dados aplicáveis).
•

Para autenticar sua identidade e personalizar conteúdo. Quando você cria ou faz login
a uma conta com a Wacom, usamos suas informações pessoais para a finalidade de
fornecer a você um login aos Serviços. Usamos informações pessoais para verificar sua
identidade e administrar o acesso à sua conta Wacom. Esta conta nos permite fornecer
uma maneira verificável de responder às suas solicitações ou questões, incluindo
processar seus pedidos, aceitar pedidos e pagamentos, enviar confirmações, fornecer
faturas, processar solicitações de informações sobre nossos produtos, processar
downloads para livros brancos ou demonstrações/avaliações de produtos e processar
solicitações de garantia). Além disso, se você decidir conectar sua conta Wacom à sua
conta de mídias sociais, nós usamos informações pessoais relacionadas à sua conta da
rede social que decidiu usar (por exemplo, Facebook, Twitter ou Google+) para criar ou
acessar sua conta da Wacom.

•

Para fóruns online, eventos online e eventos em pessoa. Podemos usar suas
informações para facilitar sua participação nos nossos fóruns online, por exemplo, como
grupos de usuários e quadros de anúncios. Também podemos facilitar sua participação
em eventos ao vivo ou online, por exemplo, seminários de treinamento ou conferências.
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•

Para impedir atividade imprópria ou ilegal. Usamos informações pessoais para
proteger, investigar e impedir atividades fraudulenta, não autorizada ou ilegal sobre ou
relacionada aos nossos Serviços.

•

Para cumprir exigências legais. A Wacom pode ser exigida a usar ou divulgar suas
informações pessoais quando necessário para cumprir com comunicações legais,
intimações, ordens judiciais ou outros requerimentos de processos legais.

•

Para comercializar e melhorar nossos produtos e serviços para criar novos produtos e
serviços. Usamos suas informações pessoais para:
o conduzir atividades publicitárias para informar você sobre nossos produtos,
serviços e eventos.
o conduzir pesquisas sobre nossos Serviços e seu uso dos nossos Serviços.
o Administrar concursos ou bolões para enviar e-mails promocionais, processar
itens, notificar participantes sobre os vencedores, cumprir as leis e
regulamentações aplicáveis para os concursos, bolões e recompensas, e entregar
recompensas.

•

Além disso, também podemos usar informações para finalidades analíticas e para
operar, manter e melhorar nossos produtos e serviços. Também podemos usar
informações para criar novos produtos e serviços.

•

Outras finalidades. Podemos usar suas informações para quaisquer finalidades legais,
comerciais ou publicitárias que sejam compatíveis com esta Política.

[back to top]
7. "Não rastrear pedidos." Seu navegador web e dispositivo móvel permite que você ajuste

as configurações do seu navegador para que solicitações de "não rastrear" (do not track,
DNT) sejam enviadas para os sites que você visita. A Wacom respeita seus desejos e não irá
rastrear a atividade do usuário uma vez que sinais de DNT tiverem sido ativados. No
entanto, nossos prestadores de serviços terceiros podem não responder a sinais de DNT.

[back to top]
8. Como compartilhamos suas informações com terceiros. A Wacom pode divulgar suas

informações nas seguintes circunstâncias:
•

Parceiros comerciais, revendedores e subcontratados. A Wacom pode compartilhar
suas informações com parceiros comerciais, revendedores e subcontratados (tais como

104471082.1 0019050-00024

Política de Privacidade da Wacom Technology Corporation

distribuidores e revendedores terceiros, vendedores, fornecedores e outros prestadores
de serviços), que podem usar as informações para realizar pedidos de produtos,
processar pagamentos, desenvolver e melhorar produtos, contatar você sobre pedidos
de produtos ou em conexão com o desempenho, operação e suporte dos Serviços ou
soluções, executando serviços de publicidade ou consultoria, responder às suas
solicitações ou de outra forma apropriada em conexão com uma necessidade comercial
legítima. Além disso, podemos divulgar informações pessoais para prestadores de
serviços que hospedam ou facilitam a entrega de treinamento online, seminários e
webinars; serviços de entrega de e-mail e outros provedores de tecnologia; e terceiros
que podem auxiliar na entrega de materiais publicitários, serviços de suporte técnico ou
outros produtos, serviços ou informações. Também compartilhamos informações com
nosso processador de pagamentos terceiro.
Transferências subsequentes para prestadores de serviços terceiros que são nossos
processadores serão feitas em concordância com as leis de proteção de dados
aplicáveis. Esses processadores terceiros são apenas autorizados a usar suas
informações conforme necessário para fornecer o respectivo serviço. Também
podemos compartilhar suas informações mediante sua solicitação ou como
consequência das suas escolhas com (i) parceiros comerciais, revendedores e
vendedores de software independentes dos quais você compra produtos ou serviços ou
licencia aplicativo móveis, software ou um serviço de software através dos nossos Sites;
(ii) o operador de uma rede de mídia social (por exemplo, YouTube, Facebook, Twitter,
Tumblr, Pinterest, LinkedIn e Instagram) com quem você compartilha conteúdo; ou (iii)
o operador de um provedor de comunicações ou armazenamento terceiro com quem
você compartilha conteúdo por e-mail, armazenamento em nuvem, armazenamento
por foto, ou qualquer outro terceiro com quem você escolheu exportar seu conteúdo.
•

Provedores de analítica. Para terceiros conduzindo estudos publicitários e analítica de
dados, incluindo aqueles que fornecem ferramentas ou código que facilita nossa análise
e administração dos nossos Serviços, tal como Google Analytics ou produtos de software
similares de outros provedores. Por exemplo, usamos o Google Analytics para analisar o
uso dos nossos Serviços (por exemplo, nossos produtos, sites e apps). Também
podemos usar o Google Analytics em conjunção com os serviços de publicidade da
Google. Com este recurso, nós ou a Google podemos conectar informações do Google
Analytics com informações sobre visitas a múltiplos sites. Usamos essas tecnologias
para fornecer publicidade personalizada e avaliar nossos esforços de publicidade. Para
mais informações sobre como a Google coleta e processa dados quando você visita sites
ou usa apps que usam as tecnologias da Google, veja "Como a Google usa dados quando
você usa sites ou apps dos nossos parceiros" em
www.google.com/policies/privacy/partners.

•

Transferência ou atribuição em conexão com transferências comerciais ou falência. No
caso de uma transação comercial, tal como uma fusão, aquisição, reorganização,
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falência ou outra venda da totalidade ou de uma porção dos nossos ativos, qualquer
informação de nossa propriedade ou controlada por nós pode ser um dos ativos
transferidos para os terceiros. A Wacom pode fornecer uma notificação de tal transação
comercial através da notificação ou em nossos sites. Nós nos reservamos o direito,
como parte desse tipo de transação, de transferir ou atribuir suas informações e outras
informações que coletamos dos nossos clientes e usuários dos Serviços para terceiros.
Exceto até a extensão determinada por um tribunal de falência ou outro tribunal, ou de
conforme tenha sido de outra forma concordada com você, o uso e divulgação de todas
informações transferidas será sujeito a esta Política. No entanto, qualquer informação
que você envia ou que é coletada após esse tipo de transferência pode ser sujeita a uma
nova política de privacidade adotada pela entidade sucessora em conformidade com as
leis e regulamentações aplicáveis.
•

Resposta a intimações ou ordens judiciais; Proteção dos nossos direitos; Segurança.
Conforme exigido ou permitido por lei, regulamentação, processo legal ou outra
exigência legal, ou quando acreditarmos, ao nosso exclusivo critério, que uma
divulgação é necessária ou apropriada, para responder a uma emergência ou para
proteger nossos direitos, proteger sua segurança ou a segurança de outros, investigar
fraude, cumprir com um processo judicial ou intimação, ordem judicial, aplicação da lei
ou solicitação governamental, incluindo sem limites para cumprir exigências de
segurança nacional ou aplicação da lei, ou outro processo legal e para aplicar nossos
contratos, políticas e termos de uso.

•

Para nossas afiliadas. Podemos compartilhar parte ou a totalidade das suas
informações com nossas Afiliadas. Iremos exigir que todas entidades cumpram com os
termos desta Política a respeito do seu uso das suas informações.

•

Conteúdo postado publicamente. Ao postar comentários, imagens e outros conteúdos
em um local que é público, incluindo quaisquer sites, apps, locais de armazenamento ou
mídias sociais públicas, você está postando informações que serão publicamente
visíveis.

•

Com seu consentimento. Podemos compartilhar algumas das suas informações com
qualquer outro terceiro com seu consentimento afirmativo. Por exemplo, exibimos
testemunhos pessoais de clientes satisfeitos nos nossos sites adicionalmente a outras
aprovações. Com seu consentimento, podemos postar seu testemunho junto com o seu
nome. Se você quiser atualizar ou excluir seu testemunho, você pode nos contatar
no endereço mostrado no topo desta política.

•

Dados anonimizados. Podemos compartilhar informações que foram anonimizadas
com outros para seus próprios usos, em conformidade com as leis e regulamentações
aplicáveis.

[back to top]
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9. Transferências internacionais de dados para processamento.

Esteja ciente de que outras informações processadas nos termos desta Política podem ser
transferidas para ou de outro país ou território que forneça proteções de segurança e/ou
privacidade diferentes ou menos abrangentes da informação.
Devido à natureza global do nosso negócios, uma cooperação entre as Afiliadas no Wacom
Group com respeito a certas partes dos Serviços é estabelecida. Como consequência, quando
certas informações são compartilhadas dentro do Wacom Group, informações relacionadas a
você podem ser processadas fora da sua jurisdição local, incluindo sem limites nos Estados
Unidos, no Espaço Econômico Europeu (EEE) e/ou Japão. Todas informações coletadas e
transferidas nos termos desta Política para outras Afiliadas no Wacom Group permanecerão
sujeitas a esta Política e leis de proteção de dados aplicáveis.
Além disso, muitos dos nossos processadores de terceiros são sediados em diferentes
jurisdições, incluindo os Estados Unidos, o EEE e/ou o Japão. Será exigido contratualmente que
as informações transferidas para nossos processadores cumpram com as obrigações
estabelecidas nesta Política.
Nas situações em que transferirmos suas informações para um país ou território que forneça
proteções de segurança e/ou privacidade menos abrangente para a informação, continuaremos
a garantir que todas essastransferências das suas informações deverão ser executadas em uma
maneira que cumpra com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Através do seu uso dos Serviços e reconhecimento da nossa Política de Privacidade, você
consente que suas informações sejam transferidas e processadas pela Wacom, o Wacom
Group, os provedores de serviços da Wacom e terceiros fora da sua jurisdição local.
[back to top]
10. Recursos e sites de terceiros

Conforme declarado acima, os sites podem conter links para ou recursos de outros sites. Esta
Política abrange o processamento das informações pela Wacom para nossos Serviços e não
abrange o processamento das informações por sites ou recursos terceiros. A Wacom não é
responsável pelas políticas de privacidade, políticas de cookies, termos de uso e/ou práticas de
terceiros que você acessou a partir dos nossos Serviços. Encorajamos você a estar consciente
quando deixa nossos Serviços e ler a política de privacidade, política de cookies, termos de uso
e outras declarações do site de terceiros ou daquele serviço de terceiros.
[back to top]
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11. Segurança; Violação; PCI DSS

A Wacom toma precauções razoáveis e apropriadas para ajudar a proteger suas informações.
Acreditamos que essas precauções levam em devida consideração os riscos envolvidos no
processamento e a natureza das informações. No entanto, dada a natureza da Internet e o fato
de que as medidas de segurança de rede não são completamente protetivas ou impenetráveis
sob todas circunstâncias, não podemos garantir a segurança das suas informações.
Ao se registrar para acessar uma área segura de um dos nossos Serviços, vamos pedir que você
selecione um nome de usuário e senha. Recomendamos que você não divulgue sua senha para
ninguém. Nunca iremos pedir sua senha em um telefonema não solicitado ou em um e-mail
não solicitado. Além disso, lembre-se de se desconectar do Serviço e fechar a janela do seu
navegador, seu software, aplicativo ou outro Serviço quando tiver terminado seu trabalho. Isso
serve para garantir que outros não possam acessar suas informações e correspondência ao
acessar seu computador.
Ao fazer um pagamento nos nossos Sites, cumprimos com as nossas obrigações nos termos dos
Padrões de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) e garantimos que
quaisquer provedores de serviços de terceiros para nossos Serviços que processam cartões de
crédito de clientes também cumprem com os requisitos estipulados no PCI DSS.
Qualquer compartilhamento das suas informações com processadores que estão operando sob
nossas instruções será feito em concordância com as leis de proteção de dados aplicáveis. Será
exigido que esses processadores de terceiros cumpram com as medidas de notificação de
violações e segurança apropriadas para proteger suas informações.
Precisamos colocar em prática procedimentos para lidar com qualquer suspeita de violação de
informações pessoais e iremos notificar você e qualquer regulador aplicável sobre uma violação
nos casos em que sejamos legalmente exigidos a fazer isso.
Caso você tenha qualquer dúvida sobre a segurança dos nossos Serviços, você pode nos
contatar usando as informações de contato no topo desta política.
[back to top]
12. Acessar, corrigir, atualizar e reter suas informações

Você pode acessar, modificar, alterar, restringir ou remover informações da sua conta Wacom
se conectando na sua conta Wacom e acessando as informações da sua conta Wacom.
Além disso, você tem direito a solicitar informações sobre as informações pessoais que
armazenamos sobre você a qualquer momento. Você também pode solicitar para corrigir,
atualizar ou remover informações sobre si mesmo a qualquer momento. Para tal solicitação,
você pode nos contatar no endereço mostrado no topo desta política. Caso suas informações
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sejam fornecidas para nós pelo seu empregador, você deve dirigir suas solicitações para seu
empregador.
Você não deve pagar uma taxa para acessar suas informações; no entanto, podemos cobrar
uma taxa razoável se sua solicitação for claramente infundada, repetitiva ou excessiva.
Alternativamente, podemos nos recusar a cumprir sua solicitação nessas circunstâncias.
Iremos reter suas informações e os dados que processamos em nome dos nossos clientes
conforme necessário para realizar as finalidades para as quais coletamos as informações, pelo
tempo que a conta Wacom ficar ativa, conforme necessário para fornecer a você nossos
Serviços ou para cumprir com as obrigações legais ou regulamentares. Iremos reter e usar essas
informações conforme necessário para cumprir com nossas obrigações legais, resolver disputas
e aplicar nossos contratos. Se você excluir qualquer das informações da sua conta Wacom,
podemos reter certas informações se exigido por lei ou para finalidades comerciais legítimas ou
para completar nossas obrigações contratuais com você.
Se você se tornar um cliente inativo, ou se fecharmos ou suspendermos sua conta Wacom,
iremos continuar a aderir à Política então atual quando coletamos suas informações pelo
tempo em que as retermos em nossa posse. Podemos excluir qualquer ou todas suas
informações a qualquer momento sem notificação prévia para você por qualquer motivo ou
sem motivo a menos que de outra forma exigido por lei ou por contrato para retê-las.
Podemos precisar solicitar informações específicas suas para nos ajudar a confirmar sua
identidade e garantir seu direito de acessar suas informações (ou para exercer qualquer dos
seus outros direitos). Esta é uma medida de segurança para garantir que suas informações não
sejam divulgadas para qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-la. Também podemos
contatar você para pedir mais informações suas relacionadas à sua solicitação para acelerar
nossa resposta.
Iremos tentar responder a qualquer solicitação para acessar suas informações dentro de 30
dias. Podemos levar mais tempo se sua solicitação for complexa ou se você fez múltiplas
solicitações. Nestas circunstâncias, iremos notificar você e manter você informado sobre o
nosso progresso.
[back to top]
13. Preferências e auto-exclusão

Nossos Serviços fornecem aos visitantes e clientes a oportunidade de auto-exclusão do
recebimento de tipos específicos de comunicações nossas e dos nossos parceiros no ponto em
que solicitarmos informações sobre o visitante ou cliente. Além disso, se você anteriormente se
inscreveu para receber informações sobre nossos Serviços, você pode cancelar sua inscrição ou
optar pela auto-exclusão de todas comunicações publicitárias futuras nossas que não se
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relacionem aos produtos ou serviços que você já pediu removendo suas informações de
contato e outras das nossas bases de dados de comunicação e publicidade das seguintes
maneiras (a) enviando um e-mail para nós ou (b) clicando no link de cancelamento de inscrição
em qualquer comunicação publicitária por e-mail que você receber.
Fazemos parceria com um terceiro para exibir publicidade no nosso site ou para administrar
nossa publicidade em outros sites. Nosso parceiro terceiro pode usar cookies ou tecnologias
similares para fornecer a você publicidade baseada nos seus interesses e atividades do seu
navegador. Para mais informações sobre nosso uso de cookies e como podemos optar pela
auto-exclusão de aceitar cookies, leia nossa Notificação de Cookies.
[back to top]

14. Uso por crianças

Não processamos, com conhecimento, informações pessoais para as quais determinamos a
finalidade e meios de processamento sobre crianças abaixode 13 anos ou a idade mínima
equivalente na jurisdição relevante sem consentimento parental prévio. Caso você seja um dos
pais ou responsável legal de uma criança abaixo de 13 anos de idade ou a idade mínima
equivalente na jurisdição relevante e acredita que seu filho divulgou diretamente informações
para nós, então entre em contato conosco para que possamos excluir as informações da
criança.
[back to top]
15. Alterações a esta Política

Revisamos esta política pelo menos uma vez por ano e nos reservamos o direito de modificar
esta Política a qualquer momento, então encorajamos você a ler a mesma com frequência. Se
fizermos alterações relevantes a esta Política, iremos notificá-lo por e-mail ou por meio de uma
notificação no nosso Site antes que as alterações entrem em vigor. Iremos postar quaisquer
modificações ou alterações a esta Política nos nossos Sites. É sua responsabilidade manter suas
informações de contato atualizadas no nosso registro. Se você continuar a usar nossos Sites
após atualizarmos esta Política, entendemos que isso significa que você concordou com o
processamento das informações pessoais conforme descritas na Política atualizada.
[back to top]
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