EBARA Bombas América do Sul Ltda.

Matriz Bauru - Fábrica - Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-31, 17034-290, SP, Fone: (14) 4009-0000 / 4009-0020
Filial Vargem Grande do Sul - Fábrica - Av. Manoel Gomes Casaca, 840, Parque Industrial, CP 72, 13.880-000, SP, Fone: (19) 3641-9100
Fundição Av. Centenário, 275, Parque Industrial, CP 72, 13.880-000, Vargem Grande do Sul - SP, Fone: (19) 3641.5111
Filial São Paulo - Comércio Exterior - Rua do Rócio, 84 - 8º Andar, Vila Olímpia, 04552-000, SP, Fone: (11) 2124-7744
Filial Recife - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 1776, Loja 04 - Imbiribeira, 51170-000, PE, Fone: (81) 3087-1190
Filial Feira de Santana - Av. Transnordestina, nº 1661, Campo Limpo, 44032-411, BA, Fone: (75) 4009-2200
Filial Jaboatão dos Guararapes – Rod. BR-101 Sul, Km 86,5, Galpão 02, Bloco G01, Cond Riacho Verde / Prazeres, 54.335-000, PE, Fone: (81) 3479.9072
Filial Belém - Av. Cláudio Sanders, nº 577 – Centro, 67030- 325, Ananindeua - PA - Fone: (91) 3075-5599, (91) 3255-3299
Filial Belo Horizonte - Av. Marcelo Diniz Xavier, nº 470 – Califórnia, 30855-075, MG - Fone: (31) 3555-4200

TERMOS DE USO
1.

PROPÓSITO DE USO

(1) Finalidade do uso de informações pessoais:
Os objetivos do uso de Informações Pessoais que adquirimos são:
Responder às suas perguntas, pedidos ou consultas;
Fornecer informações ou promover vendas de produtos do Grupo Ebara;
Desenvolver os referidos produtos;
Editar ou receber um retorno do site.
(2) Limitação da finalidade de uso
A menos que exigido por lei, não trataremos de informações pessoais além da necessidade de cumprir o
propósito de uso sem o consentimento da pessoa em questão.
2.

DIVULGAÇÃO

(1) Divulgação para as empresas do grupo
Podemos divulgar informações pessoais para outras empresas do Grupo Ebara listadas em nosso site
https://www.ebara.co.jp/en/about/corporate/locations/branchsalesoffices/index.html, incluindo nacionais
e internacionais, quando formos obrigados a fazê-lo, a fim de realizar atividades comerciais em colaboração
com as empresas do grupo ou no exercício das atividades empresariais.
Nesses casos, só poderemos divulgar Informações Pessoais na medida de tais fins previstos em 1 (2).
(2) Divulgação a terceiros
Podemos divulgar Informações Pessoais a determinados prestadores de serviços terceirizados confiáveis,
incluindo nacionais e estrangeiros, quando necessário para realizar nossas operações comerciais.
A menos que exigido por lei, não divulgaremos Informações Pessoais para fins não previstos em 1 (2) sem
informá-lo e tomar as medidas necessárias com antecedência, conforme exigido pela lei aplicável.
Independentemente do propósito, não forneceremos Informações Pessoais a terceiros sem o seu
consentimento expresso.
3. GESTÃO E SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nos empenharemos ao máximo para gerir e salvaguardar as Informações Pessoais de modo a não as divulgar
a terceiros para qualquer uso ou finalidade que não sejam as fornecidas em 1 (2).
4. LEIS REGULAMENTADORAS E JURISDIÇÃO
Estes “Termos de Uso” serão regidos pelas leis do Brasil e especificamente pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPDP) nº 13.709/2018. Toda e qualquer disputa, ações e outros assuntos relacionados
serão determinados de acordo com essa legislação.
5. CONTATE-NOS
Se você tiver dúvidas ou preocupações com relação ao conteúdo destes "Termos de Uso" ou a outros
aspectos de como suas informações pessoais são tratadas, entre em contato conosco pelo telefone (14)
4009-0000.
Esteja ciente que, ao contatar-nos, poderemos solicitar algumas informações para que possamos confirmar
a sua identidade e atender a sua solicitação de forma adequada.

