
  

 

Política de Privacidade Suplementar IAV do Brasil_V1.0.docx - Versão: 1.0. - Status: Released, Public - IAV-Base-Template - © IAV 1 / 14 

PRIVACY POLICY 
Política Privacidade Suplementar IAV do Brasil 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE SUPLEMENTAR IAV 

Esta Política de privacidade suplementar foi elaborada com o intuito de 

informar aos usuários do site da IAV como as suas informações pessoais 

serão tratadas e protegidas, caso estejamos diante de tratamentos 

realizados no Brasil, também estará sujeito à Lei Geral de Proteção de 

Dados - LGPD.  

 

Estas provisões, juntamente com as declarações da Política de Privacidade 

Global da IAV, explicam nossas práticas com respeito às Informações 

Pessoais que coletamos e processamos quando você visita nossos sites, 

nos contata, assina nossas publicações e se candidata a uma oportunidade 

de emprego, além de informar sobre os direitos que você possui em 

relação ao processamento de seus dados pessoais. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A IAV 

Essas informações são fornecidas pela IAV GmbH em seu nome e da IAV 

Brasil: 

 

IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (“IAV GmbH”) 

Carnotstraße 1 

10587 Berlin 

 

A IAV GmbH está sediada na Alemanha. Nossa representante no Brasil 

é: 

 

IAV do Brasil Ltda. (“IAV Brasil”) 

Avenida das Nações Unidas, 22.351, 4° Andar - Santo Amaro 

CEP: 04795-904 - São Paulo – SP – Brasil 

T + 55 11 5687-6774 

M brasil@iav.de

SUPPLEMENTAL PRIVACY POLICY IAV 

This Supplemental Privacy Policy was prepared with the aim of informing 

users of the IAV website of how their personal information will be treated 

and protected in case we are dealing with treatments carried out in Brazil, 

also will be subjected to the General Data Protection Law - LGPD. 

 

These provisions, together with the statements in the IAV Global Privacy 

Policy, explain our practices with respect to the Personal Information we 

collect and process when you visit our websites, contact us, subscribe to 

our publications, and apply for a job opportunity, in addition to inform 

you about the rights you have in relation to the processing of your personal 

data. 

 

INFORMATION ABOUT IAV 

This information is provided by IAV GmbH on its behalf and that of IAV 

Brazil: 

 

IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (“IAV GmbH”)  

Carnotstraße 1 

10587 Berlin 

 

IAV GmbH is based in Germany. Our representative in Brazil is: 

 

IAV do Brasil Ltda. (“IAV Brasil”) 

Avenida das Nações Unidas, 22.351, 4th Floor - Santo Amaro 

ZIP Code: 04795-904 - São Paulo – SP – Brasil 

T + 55 11 5687-6774 

M brasil@iav.de 
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Se você tem alguma dúvida a respeito do processamento de seus dados, 

seus direitos ou sobre esta Política de Privacidade Suplementar, por favor 

entre em contato com a Encarregada de Proteção de Dados da IAV Brasil: 

 

Encarregada de Proteção de Dados 

Cíntia Serrano Correia 

e-mail: cintiacorreia@adv.oabsp.org.br 

Fone: 55 11 99119-8089 

 

COLETA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO ACESSO AO 

SITE IAV. 

Conforme previsto na Política de Privacidade Global da IAV, algumas 

Informações Pessoais são necessárias para que possamos estabelecer uma 

relação comercial com você. 

 

Assim, obtemos seu consentimento por meio de nosso banner de cookies, 

das configurações de cookies ou tratamos os dados tecnicamente 

necessários para garantir o funcionamento, a funcionalidade e a segurança 

permanentes do nosso site e dos nossos sistemas informáticos ou ainda 

para cumprir requisitos legais. 

 

Você pode acessar as configurações de cookies através do item de menu 

com o mesmo nome na parte inferior do site. 

 

Nossa Política de Privacidade Global indica, detalhadamente, quais 

informações são coletadas tais como arquivos de Log, Cookies e outras 

tecnologias, sempre com o intuito de atendê-lo de uma forma 

personalizada, bem como atender a eventuais determinações regulatórias, 

ao mesmo tempo que mantemos o nosso compromisso em zelar pela 

proteção dos seus dados pessoais.

If you have any questions about the processing of your data, your rights 

or about this Supplemental Privacy Policy, please contact the Data 

Protection Officer of IAV Brazil: 

 

Data Protection Officer 

Cíntia Serrano Correia 

email: cintiacorreia@adv.oabsp.org.br 

Phone: 55 11 99119-8089 

 

COLLECTION AND USE OF INFORMATION IN ACCESSING THE 

IAV WEBSITE. 

As provided in the IAV Global Privacy Policy, certain Personal 

Information is required for us to establish a business relationship with you. 

 

Thus, we obtain your consent through our cookies banner, cookies settings 

or process the data technically necessary to guarantee the permanent 

functioning, functionality and security of our website and our computer 

systems or to comply with legal requirements. 

 

You can access cookie settings through the menu item of the same name 

at the bottom of the website. 

 

Our Global Privacy Policy indicates, in detail, what information is 

collected such as Log files, Cookies and other technologies, always with 

the aim of serving you in a personalized way, as well as meeting any 

regulatory determinations, while maintaining our commitment to ensure 

the protection of your personal data. 
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A Política de Privacidade Global da IAV explica as finalidades pelas quais 

processamos suas informações pessoais, as bases jurídicas e os prazos de 

armazenamento desses dados, sob a fundamentação e proteção da General 

Data Protection Regulation – GDPR que, assim como a Lei Geral de 

Proteção de Dados brasileira, também é aplicável. 

 

Os dados serão apagados caso deixem de ser necessários para atingir as 

finalidades, a menos que seja necessário mantê-los para cumprir 

obrigações contratuais ou legais. 

 

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Para a operacionalização do site da IAV, precisaremos compartilhar 

algumas informações com empresas parceiras e fornecedores, no 

desenvolvimento e prestação de serviços voltados a você, desde que 

devidamente aprovadas pelos processos de segurança da IAV. 

 

Existem ícones neste site que permitem o compartilhamento de páginas 

nas redes sociais (Twitter, XING, LinkedIn, Facebook/Instagram). Se 

você clicar em um ícone, seus dados de usuário serão transferidos para o 

site da plataforma de mídia social. 

 

Para facilitar a sua compreensão e até mesmo um contato direto com estas 

empresas, disponibilizamos as informações pertinentes à Política de 

Privacidade das empresas responsáveis por tais serviços que, em conjunto 

com a IAV, atuam como controladoras das informações pessoais 

fornecidas.

 

The IAV Global Privacy Policy explains the purposes for which we 

process your personal information, the legal bases, and the storage periods 

for such data, under the grounds and protection of the General Data 

Protection Regulation – GDPR which, as well as the General Data 

Protection Law Brazilian data is also applicable. 

 

The data will be deleted if they are no longer necessary to achieve the 

purposes unless it is necessary to keep them to fulfill contractual or legal 

obligations. 

 

WHO DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH? 

For the operation of the IAV website, we will need to share some 

information with partner companies and suppliers, in the development and 

provision of services aimed at you, if they are duly approved by the IAV 

security processes. 

 

There are icons on this site that allow sharing pages on social networks 

(Twitter, XING, LinkedIn, Facebook/Instagram). If you click on an icon, 

your user data will be transferred to the website of the social media 

platform. 

 

To facilitate your understanding and even a direct contact with these 

companies, we provide the information relevant to the Privacy Policy of 

the companies responsible for such services that, together with IAV, act 

as controllers of the personal information provided. 
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Também compartilhamos as informações com autoridades, entidades 

governamentais ou outros terceiros, para a proteção dos interesses da IAV, 

em qualquer tipo de conflito, incluindo ações judiciais e processos 

administrativos. 

 

QUAIS DADOS SÃO PROCESSADOS QUANDO VOCÊ NOS 

CONTATA? 

Coletamos e processamos os dados fornecidos por você, como dados de 

contato, seu nome e sua consulta, quando você nos contata por e-mail.  

 

Todos os dados que você nos fornece são transferidos entre seu navegador 

e nossos servidores de forma criptografada. 

 

Processamos seus dados exclusivamente para realizar medidas pré-

contratuais e contratuais, que ocorrem com base em sua consulta (Art. 7, 

V, Lei 13.709/2018 - LGPD). Em todos os outros casos, o processamento 

é baseado em nosso interesse legítimo no processamento eficaz das 

consultas que nos são dirigidas (Art. 7, IX, Lei 13.709/2018 - LGPD). 

 

Armazenamos seus dados pelo tempo que precisarmos para o propósito 

específico de processamento. Além disso, armazenamos determinados 

dados pela duração dos prazos de prescrições legais e regulamentares. 

 

QUE DADOS SÃO PROCESSADOS QUANDO VOCÊ ASSINA A 

NOSSA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA, A NOSSA 

REVISTA DE CLIENTES “AUTOMOTION” OU A NOSSA 

NEWSLETTER?

 

We also share information with authorities, governmental entities or other 

third parties, for the protection of IAV's interests, in any type of conflict, 

including legal actions and administrative proceedings. 

 

WHAT DATA IS PROCESSED WHEN YOU CONTACT US? 

We collect and process the data provided by you, such as contact details, 

your name, and your query, when you contact us by email. 

 

All data you provide to us is transferred between your browser and our 

servers in encrypted form. 

 

We process your data exclusively to carry out pre-contractual and 

contractual measures, which take place based on your inquiry (Art. 7, V, 

Law 13.709/2018 - LGPD). In all other cases, the processing is based on 

our legitimate interest in the effective processing of the inquiries 

addressed to us (Art. 7, IX, Law 13.709/2018 - LGPD). 

 

We store your data for as long as we need it for specific processing 

purposes. In addition, we store certain data for the duration of legal and 

regulatory prescription periods. 

 

WHAT DATA IS PROCESSED WHEN YOU SUBSCRIBE TO OUR 

PRESS DISTRIBUTION LIST, OUR CUSTOMER MAGAZINE 

“AUTOMOTION” OR OUR NEWSLETTER? 
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Se você pretender assinar uma das nossas publicações, necessitamos das 

seguintes informações: 

 

Lista de distribuição de imprensa: Envie um e-mail para presse@iav.de 

com nome e sobrenome, endereço de e-mail, veículo de atuação e 

escritório editorial, rua, CEP e cidade. Você tem a opção de adicionar um 

complemento ao endereço. Se você preencher o formulário online em 

nosso site com os dados acima, um e-mail também será enviado para 

presse@iav.de. 

 

Revista do cliente “Automotion”: Se você nos fornecer seu nome e 

sobrenome, endereço e endereço de e-mail e, opcionalmente, sua empresa 

e departamento, enviaremos nossa revista do cliente “Automotion” para o 

endereço postal fornecido. 

 

Newsletter: Após assinar a nossa newsletter, fornecendo seu nome e 

sobrenome e endereço de e-mail e, opcionalmente, a respectiva empresa, 

o nosso sistema enviar-lhe-á um e-mail com um link de ativação para 

confirmar a sua assinatura. Isso garantirá que você é o proprietário do 

endereço de e-mail fornecido. 

 

Você só será adicionado à lista de distribuição depois de confirmar o link 

de ativação para recebimento no e-mail de registro. Para comprovar a 

autorização do seu registro e poder rastrear um (possível) uso indevido do 

seu endereço de e-mail, guardamos os seus endereços IP utilizados e a 

data e hora do registro, bem como a respetiva confirmação. 

 

Rastreamento de boletim informativo 

Rastreamento aberto: Um pixel de rastreamento (=imagem) incorporado 

no e-mail captura a hora em que um e-mail foi aberto. Isso pode ser 

If you want to subscribe to one of our publications, we need the following 

information: 

 

Press distribution list: Send an email to presse@iav.de with your first 

and last name, email address, medium as well as editorial office, street, 

zip code and city. You have the option to add an add-on to the address. If 

you fill in the online form on our website with the above data, an email 

will also be sent to presse@iav.de. 

 

“Automotion” customer magazine: If you provide us with your first and 

last name, address, and email address, and optionally your company and 

department, we will send our “Automotion” customer magazine to the 

postal address provided. 

 

Newsletter: After subscribing to our newsletter, providing your first and 

last name and email address and, optionally, the respective company, our 

system will send you an email with an activation link to confirm your 

subscription. This will ensure that you own the email address provided. 

 

You will only be added to the distribution list after confirming the 

activation link to receive it in the registration email. To prove the 

authorization of your registration and to be able to track a (possible) 

misuse of your email address, we keep your IP addresses used and the date 

and time of registration, as well as the respective confirmation. 

 

Newsletter tracking 

Open tracking: A tracking pixel (=image) embedded in the email captures 

the time an email was opened. This can be  
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evitado pelo seu provedor de serviços de e-mail usando bloqueadores 

automáticos de imagem. 

 

Rastreamento de cliques: Se você clicar em um link contido em nosso 

boletim informativo, esse processo será rastreado. 

 

Finalidades do tratamento de dados: 

A finalidade do tratamento de dados é o seu desejo de subscrever um dos 

nossos serviços e receber a informação correspondente. 

 

Por meio de rastreamento aberto, podemos determinar se nosso boletim 

informativo está sendo lido. Também usamos o rastreamento de cliques 

para avaliar “como” nosso boletim informativo é usado e para melhorar o 

design e o conteúdo. 

 

Base jurídica: 

A base legal para o processamento de seus dados em conexão com o 

registro em um de nossos serviços de assinatura, bem como sua execução, 

é o seu consentimento de acordo com o Art. 7, inciso I da Lei 13.709/2018. 

 

Prazo e opções de armazenamento e controle:

avoided by your email service provider using automatic image blockers. 

 

Click Tracking: If you click on a link contained in our newsletter, this 

process will be tracked. 

 

Purposes of data processing: 

The purpose of data processing is your wish to subscribe to one of our 

services and receive the corresponding information. 

 

Through open tracking, we can determine whether our newsletter is being 

read. We also use click tracking to measure “how” our newsletter is used 

and to improve the design and content. 

 

Legal basis: 

The legal basis for the processing of your data in connection with the 

registration in one of our subscription services, as well as its execution, is 

your consent in accordance with Art. 7, item I of Law 13.709/2018. 

 

Term and storage and control options:  
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Se você não estiver mais interessado no serviço de assinatura, poderá 

cancelar a assinatura a qualquer momento. Seus dados serão removidos da 

lista de discussão imediatamente. 

 

Lista de distribuição de imprensa: 

Se desejar cancelar a inscrição em nossa lista de distribuição de imprensa, 

você pode fazê-lo clicando no link de cancelamento de inscrição no final 

de cada e-mail da lista de distribuição de imprensa. 

 

Revista do cliente “Automotion”: Se você não estiver mais interessado na 

revista do cliente Automotion, você pode cancelar a inscrição a qualquer 

momento enviando um e-mail para automotion@iav.com. 

 

Newsletter: Se pretender cancelar a subscrição da nossa newsletter, pode 

fazê-lo clicando no link de cancelamento de subscrição no final de cada 

e-mail da newsletter ou enviando-nos um e-mail para events@iav.com. 

 

Se você não clicar no link de ativação do boletim informativo enviado a 

você por e-mail dentro de 30 dias (processo de dupla aceitação), o link de 

ativação será inválido e seus dados (endereço IP e data/hora do registro) 

serão excluídos. 

 

QUAIS DADOS SÃO PROCESSADOS QUANDO VOCÊ SE 

CANDIDATA A UM EMPREGO CONOSCO? 

 

Descrição e escopo do processamento de dados: 

 

Você pode nos enviar seus documentos através do Portal do Candidato 

IAV, por e-mail ou pelo correio.

 

If you are no longer interested in the subscription service, you can 

unsubscribe at any time. Your data will be removed from the mailing list 

immediately. 

 

Press distribution list: 

If you wish to unsubscribe from our press distribution list, you may do so 

by clicking on the unsubscribe link at the bottom of each press distribution 

list email. 

 

“Automotion” customer magazine: If you are no longer interested in the 

Automotion customer magazine, you can unsubscribe at any time by 

sending an email to automotion@iav.com. 

 

Newsletter: If you wish to unsubscribe from our newsletter, you can do so 

by clicking on the unsubscribe link at the bottom of each newsletter email 

or by sending us an email at events@iav.com. 

 

If you do not click on the activation link in the newsletter sent to you by 

email within 30 days (double opt-in process), the activation link will be 

invalid, and your data (IP address and registration date/time) will be 

deleted. 

 

WHAT DATA IS PROCESSED WHEN YOU APPLY FOR A JOB 

WITH US? 

 

Description and scope of data processing: 

 

You can send us your documents through the IAV Candidate Portal, by 

email or by post.  
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Se você se candidatar a nós através do Portal do Candidato, seus dados 

serão transmitidos para nós de forma criptografada. 

 

Para participar num processo de candidatura necessitamos, consoante o 

tipo de candidatura, os seus dados de contato, o seu endereço de e-mail, 

informações sobre as suas qualificações profissionais sob a forma de 

certificados de educação e graduação e/ou referências do empregador, 

bem como o seu CV. Se você nos fornecer dados adicionais 

voluntariamente, nós os usaremos exclusivamente para processar sua 

inscrição e conduzir o processo de inscrição. 

 

Nós, IAV, como operador do Portal do Candidato, processamos os 

documentos de candidatura apresentados através desta plataforma. Os 

seus documentos de candidatura só serão disponibilizados à empresa do 

Grupo IAV sob a responsabilidade do cargo. Se você se candidatar a um 

emprego, os dados do candidato não serão repassados a terceiros. Dentro 

da empresa para a qual você se candidatou a um emprego, apenas as 

pessoas que estão envolvidas internamente no preenchimento do cargo 

têm acesso aos seus dados. Informações detalhadas sobre os dados 

processados no Portal do Candidato podem ser encontradas no nosso Site, 

na Política de Privacidade Global da IAV. 

 

Com o seu consentimento, armazenamos seus documentos de inscrição 

em nosso pool de empregos para que sua inscrição também possa ser 

considerada para futuras vagas de emprego. 

 

Finalidades do tratamento de dados:

 

 

If you apply to us via the Candidate Portal, your data will be transmitted 

to us in encrypted form. 

 

To participate in an application process, depending on the type of 

application, we need your contact details, your email address, information 

about your professional qualifications in the form of education and 

graduation certificates and/or employer references, as well as your CV. If 

you voluntarily provide us with additional data, we will use it solely to 

process your application and conduct the application process. 

 

We, IAV, as the operator of the Candidate Portal, process the application 

documents submitted through this platform. Your application documents 

will only be made available to the IAV Group company under the 

responsibility of the position. If you apply for a job, candidate data will 

not be passed on to third parties. Within the company for which you have 

applied for a job, only people who are internally involved in filling the 

position have access to your data. Detailed information about the data 

processed on the Candidate Portal can be found on our website, in the IAV 

Global Privacy Policy. 

 

With your consent, we store your application documents in our job pool 

so your application can also be considered for future job openings. 

 

Purposes of data processing: 
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O objetivo do processamento dos Dados fornecidos por você é selecionar 

um candidato a emprego. Os requerentes são obrigados a fornecer os 

dados. Sem fornecer os dados, a participação no processo de candidatura 

não é possível. 

 

Base jurídica: 

 

A base legal para o processamento de dados é o seu consentimento de 

acordo com o Art. 7, inciso I da Lei 13.709/2018. 

 

Prazo e opções de armazenamento e controle: 

 

Se recusarmos sua inscrição, armazenaremos seus documentos de 

inscrição por no máximo seis meses a partir do momento da notificação 

da inscrição malsucedida. Os dados no pool de candidatos são 

armazenados por 24 meses. 

 

Se você deseja retirar quaisquer consentimentos para processar seus dados 

concedidos como parte do processo de inscrição, entre em contato 

conosco no endereço acima mencionado por correio ou envie-nos um e-

mail para karriere@iav.de. 

 

Informações sobre a duração do armazenamento de seus dados no Portal 

do Candidato IAV, em particular os dados registrados em seu perfil de 

candidato, podem ser encontradas na Política de Privacidade Global da 

IAV.

 

The purpose of processing the Data provided by you is to select a job 

candidate. Applicants are required to provide the data. Without providing 

the data, participation in the application process is not possible. 

 

Legal basis: 

 

The legal basis for data processing is your consent in accordance with Art. 

7, item I of Law 13.709/2018. 

 

Term and storage and control options: 

 

If we decline your application, we will store your application documents 

for a maximum of six months from the time of notification of the 

unsuccessful application. Data in the candidate pool is stored for 24 

months. 

 

If you wish to withdraw any consents to process your data given as part 

of the application process, please contact us at the above-mentioned 

address by post or send us an email to karriere@iav.de. 

 

Information on the duration of storage of your data on the IAV Candidate 

Portal, in particular the data recorded in your candidate profile, can be 

found in the IAV Global Privacy Policy.  
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QUEM RECEBE SEUS DADOS? 

 

Outras empresas do Grupo IAV 

 

Dentro do Grupo IAV, determinados serviços são fornecidos centralmente 

pela IAV GmbH para todas as empresas do Grupo IAV. Isto aplica-se em 

particular aos seguintes serviços: 

 

 - Funcionamento do site 

 - Newsletter, Automoção, contato com a imprensa 

 - Gestão de Relacionamento com o Cliente 

 - Consultoria/Controle/Monitoramento/Previsão 

 - Jurídico/ Conformidade/ Proteção de Dados 

 - Gestão de riscos, segurança corporativa, gestão de auditorias, auditoria 

interna 

 - Fornecimento de infraestrutura de TI, aplicativos de TI e serviços de TI 

- Serviços de RH. 

 

 A IAV GmbH processa dados pessoais para esses fins. Além disso, os 

dados também são processados na medida necessária por outras empresas 

do Grupo IAV, por exemplo, como parte da gestão de relacionamento com 

o cliente. 

 

Foram celebrados acordos de proteção de dados entre as empresas do 

Grupo IAV. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato com 

nosso responsável pela proteção de dados. 

 

Departamentos da IAV Brasil 

Dentro da IAV Brasil, o acesso aos seus dados só deve ser fornecido aos 

departamentos/pessoas que o requeiram para os fins descritos. 

 

WHO RECEIVES YOUR DATA? 

 

Other IAV Group companies 

 

Within the IAV Group, certain services are provided centrally by IAV 

GmbH for all IAV Group companies. This applies in particular to the 

following services: 

 

- Website operation 

- Newsletter, Automotion, press contact 

- Customer Relations Management,  

- Consulting/ Controlling/ Monitoring/ Forecasting,  

- Legal/ Compliance/ Data Protection,  

- Risk management, corporate security, audit management, internal 

auditing,  

- Provision of IT infrastructure, IT applications and IT service 

- HR Services.  

 

IAV GmbH processes personal data for these purposes. In addition, data 

is also processed to the extent necessary by other IAV Group companies, 

e.g. as part of customer relation management. 

 

Data protection agreements have been concluded between the companies 

of the IAV Group. If you have any questions about this, please contact our 

data protection officer. 

 

IAV Brazil Departments 

Within IAV Brazil, access to your data should only be provided to 

departments/persons that require it for the purposes described. 
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Prestadores de serviços que nos apoiam 

 

Iremos transmitir os seus dados aos nossos prestadores de serviços, por 

ex. nos campos de 

 

• Serviços de TI; 

• Correios e telecomunicações; 

• Assessoria financeira e contábil, assessoria jurídica; 

• Conformidade e proteção de dados; 

• Distribuição e publicidade; 

• Operação e manutenção de nossos sites; 

• Bem como a comunicação, por ex. Através do nosso formulário de 

chat e atendimento ao cliente (telefone e e-mail); 

 

Esses prestadores de serviços estão contratualmente obrigados a manter a 

confidencialidade e cumprir os requisitos da lei de proteção de dados. Os 

prestadores de serviços que são processadores assinaram um contrato 

correspondente, que garante que os dados serão processados estritamente 

de acordo com nossas instruções. 

Service providers that support us 

 

We will pass on your data to our service providers, e.g., in the areas of 

 

• IT Services; 

• Post and telecommunications; 

• Financial and accounting advice, legal advice. 

• Compliance and data protection; 

• Distribution and advertising; 

• Operation and maintenance of our websites. 

• As well as communication, e.g. Through our chat form and 

customer service (phone and email). 

 

These service providers are contractually obligated to maintain 

confidentiality and comply with data protection law requirements. Service 

providers who are processors have signed a corresponding agreement, 

which guarantees that data will be processed strictly in accordance with 

our instructions. 
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QUE DIREITOS VOCÊ TEM E COMO PODE EXERCÊ-LOS? 

 

A. Retirada do consentimento 

Você pode retirar qualquer consentimento que tenha concedido ao 

processamento de seus dados a qualquer momento e com efeito para o 

futuro. Observe que a retirada não terá impacto na legalidade do 

processamento de dados anterior e que não se estende ao processamento 

de dados para o qual existe autorização legal e que, portanto, pode ser 

realizado sem o seu consentimento. 

 

B. Outros direitos dos titulares dos dados 

De acordo com art. 18 da Lei 13.709/2018 (LGPD) e se as condições 

forem cumpridas, você também terá os seguintes direitos: 

 

Confirmação da existência de tratamento; 

 

Acesso aos dados; 

 

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral 

de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018); 

 

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 

autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

 

WHAT RIGHTS DO YOU HAVE AND HOW CAN YOU EXERCISE 

THEM? 

 

A. Withdrawal of Consent 

You can withdraw any consent you have given to the processing of your 

data at any time and with effect for the future. Please note that the 

withdrawal will have no impact on the lawfulness of the previous data 

processing and that it does not extend to data processing for which there 

is legal authorization, and which therefore may be carried out without your 

consent. 

 

B. Other rights of data subjects 

According to art. 18 of Law 13.709/2018 (LGPD) and if the conditions 

are met, you will also have the following rights: 

 

Confirmation of the existence of treatment. 

 

Access to data. 

 

Correction of incomplete, inaccurate or outdated data. 

 

Anonymization, blocking or elimination of unnecessary, excessive or 

processed data in violation of the provisions of the General Data 

Protection Law - LGPD (Law 13.709/2018). 

 

Data portability to another service or product provider, upon express 

request, in accordance with the regulation of the national authority, 

observing commercial and industrial secrets. 
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Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória 

pela IAV; estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, 

a anonimização dos dados pessoais; transferência a terceiro, desde que 

respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos a LGPD; ou 

uso exclusivo da IAV, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados os dados. 

 

Informação das entidades públicas e privadas com as quais a IAV realizou 

uso compartilhado de dados; 

 

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 

as consequências da negativa; 

 

Revogação do consentimento, ratificados os tratamentos realizados sob 

amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não 

houver requerimento de eliminação. 

 

C. Formas de contato 

Quando se tratar de dados tratados no Brasil, você pode reivindicar seus 

direitos por meio dos seguintes contatos:

 

Deletion of personal data processed with the consent of the holder, except 

in cases of compliance with a legal or regulatory obligation by IAV; study 

by a research body, guaranteeing, whenever possible, the anonymization 

of personal data; transfer to a third party, provided that the data processing 

requirements set out in the LGPD are complied with; or exclusive use of 

IAV, its access by a third party being prohibited, and provided that the 

data is anonymized. 

 

Information on the public and private entities with which IAV shared data 

use. 

 

Information about the possibility of not providing consent and about the 

consequences of denial. 

 

Revocation of consent, ratification of the treatments carried out under the 

support of the consent previously expressed while there is no requirement 

for elimination. 

 

C. Forms of contact 

When dealing with data processed in Brazil, you can claim your rights 

through the following contacts:  
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Por correio para: 

IAV do Brasil Ltda. 

Avenida das Nações Unidas, 22.351, 4° Andar - Santo Amaro 

CEP: 04795-904 - São Paulo – SP – Brasil 

T + 55 11 5687-6774 

M brasil@iav.de 

 

Por e-mail para: 

cintiacorreia@adv.oabsp.org.br 

 

D. Direito de peticionar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados - 

ANPD 

 

Se você, por exemplo, considerar que o processamento de seus dados é 

ilegal ou que seus direitos descritos acima não lhe são concedidos na 

medida necessária, você tem o direito de apresentar uma reclamação à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD. 

 

COMO POSSO ESCLARECER DEMAIS DÚVIDAS? 

Fale conosco por meio do e-mail cintiacorreia@adv.oabsp.org.br caso 

queira obter mais informações sobre o tratamento de suas informações 

pessoais. 

 

By mail to: 

IAV do Brasil Ltda. 

Avenida das Nações Unidas, 22.351, 4th Floor - Santo Amaro 

Zip code: 04795-904 - São Paulo – SP – Brazil 

T + 55 11 5687-6774 

M brasil@iav.de 

 

By email to: 

cintiacorreia@adv.oabsp.org.br 

 

D. Right to petition the National Data Protection Authority - ANPD 

 

If you, for example, consider that the processing of your data is illegal or 

that your rights described above are not granted to you to the extent 

necessary, you have the right to file a complaint with the National Data 

Protection Authority - ANPD. 

 

HOW CAN I CLARIFY OTHER QUESTIONS? 

Contact us at cintiacorreia@adv.oabsp.org.br if you would like more 

information about the treatment of your personal information. 

 


