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Política Global de Proteção de Dados 

 

A Pirelli está ciente da importância de garantir salvaguardas adequadas às partes interessadas no 

tratamento dos dados pessoais que cada uma das empresas pertencentes ao grupo realiza no curso de 

suas atividades comerciais. 

Com esta Política, a Pirelli pretende fornecer aos diretores, colaboradores e a todos aqueles que 

representam a empresa perante terceiros, informações sobre os princípios básicos de conduta a serem 

seguidos no processo de tratamento de dados pessoais. 

O tratamento de dados pessoais deve obedecer, em particular, aos seguintes princípios e regras gerais: 

•  licitude: as operações de tratamento devem ser fundamentadas por uma base válida de 

legitimidade, ser realizadas para fins legais e atender às leis aplicáveis e aos princípios de justiça; 

•  propósito especifico: os dados pessoais devem ser coletados e registados para efeitos de tratamento 

legítimos, os quais devem ter sido identificados previamente e comunicados às partes interessadas; 

•  necessidade e proporcionalidade: as operações de tratamento devem ser realizadas apenas quando 

necessárias para atingir os objetivos/propósitos e devem dizer respeito apenas às informações 

pessoais que sejam relevantes, completas, atualizadas e não excessivas para atingir-se os fins 

legítimos de tratamento. Se o tratamento de dados pessoais não for necessário para a prossecução 

dos fins, os dados devem ser anonimizados; 

•  duração razoável do tratamento: os dados pessoais serão tratados por um período de tempo não 

superior ao necessário para atingir os fins, após o qual serão destruídos ou tornados anônimos, 

exceto quando necessária a retenção, se exigida/permitida pela legislação aplicável; 

•  divulgação e consentimento: a coleta de dados deve ser precedida de uma divulgação apropriada, 

por escrito, se exigido pela legislação aplicável. Para o tratamento de certos tipos de dados ou para 

certos fins, é necessário o consentimento prévio, por escrito, das partes interessadas, sujeito a certas 

exceções previstas pelos regulamentos/leis locais; 

•  direitos de acesso das partes interessadas: as partes interessadas terão sempre o direito, na medida 

exigida pela legislação aplicável, de ter a confirmação da existência, na Pirelli, de dados pessoais 

relativos a eles; de ter informação sobre quaisquer de seus dados pessoais que sejam tratados pela 

Pirelli e a origem dos mesmos; ser informado sobre com quem os dados podem ser 

compartilhados/comunicados; solicitar a atualização, correção ou integração e, se as condições se 

aplicarem, o cancelamento dos dados; opor-se por motivos legítimos à execução de determinadas 

operações de tratamento e, em qualquer caso, às realizadas para fins de marketing. 

•  segurança: para garantir a proteção dos dados pessoais, visando prevenir o risco de perda, 

destruição ou acesso não autorizado, devem ser adotadas as medidas de segurança adequadas, de 

acordo com a legislação aplicável e as políticas da empresa. 

Os princípios e regras contidos nesta política estão delineados em um “Manual de Compliance de 

Privacidade”, adaptado de acordo com a necessidade do local onde o mesmo é aplicado.   


