
 

 

 

PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Informações de privacidade para visitantes dos websites da THERMACUT, k.s. 

Como distribuidor dos produtos THERMACUT no Brasil, a Binzel do Brasil pode fornecer um contato 
intermediário para consultas relacionadas a dados pessoais sobre o uso deste website. 

Você pode entrar em contato com o Encarregado de Dados Pessoais da Binzel do Brasil através de: 

E-mail: protecao.dados@binzel-abicor.com.br 

As informações desta política de privacidade são de total responsabilidade da THERMACUT, ks 

Informações de privacidade para visitantes de sites da THERMACUT, ks. 

 

Introdução 

Obrigado por visitar o site da THERMACUT, ks. Thermacut é um fabricante e vendedor de sistemas de corte 

térmico e soldagem, peças e acessórios. 

THERMACUT, ks está em conformidade com um alto padrão de proteção de dados pessoais e privacidade 
para os visitantes de seus sites e esta página de informações fornece uma visão geral dos princípios para o 

processamento e proteção de seus dados. 

Todos os procedimentos e medidas tomadas pela nossa empresa, adotados e implementados nesta área, 
assentam de forma consistente na legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais e 

privacidade, em particular: 

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo 

à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE.Regulamento 

• Adaptação da legislação da República Tcheca, bem como 

• Código Civil, nº 89/2012 Coll., E Lei nº 480/2004 Coll., Sobre determinados serviços da sociedade da 

informação 

Em caso de alteração da legislação em questão, esses procedimentos e medidas continuarão a estar em 

conformidade com os regulamentos e alterações legais. 

THERMACUT, k.s. como um processador de dados pessoais 

No caso de você nos fornecer seus dados pessoais em conexão com nossa oferta de bens e serviços e nós 

processarmos posteriormente os dados coletados, nos tornamos um controlador de dados pessoais 

(doravante conhecido como “Administrador”) responsável pelo processamento e proteção adequados desses 

dados. 

Nossa empresa THERMACUT, ks, com sede em Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 

469 63 715, registrada no Registro Comercial do Tribunal Regional de Brno, Seção A, Arquivo 26299, como 



 

 

administrador, é uma empresa que se dedica à produção e comercialização de sistemas e peças para corte 

térmico e solda. 

A THERMACUT, ks, como administrador, realiza todo o processamento de dados pessoais em conformidade 
com as obrigações e requisitos decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados e outros 

regulamentos legais relacionados. 

Dados pessoais processados 

Em geral, não há necessidade de inserir ativamente qualquer entrada ou acessar informações e dados que 
possam ser de natureza pessoal para usar nosso site. O fornecimento de dados pessoais é necessário 

apenas em casos específicos, nos quais precisaremos entrar em contato com você ou nos comunicar com 

você. 

Como regra geral para os visitantes do nosso site, coletamos apenas dados técnicos, como endereço IP 

(protocolo de Internet), tipo de navegador, provedor de serviços de Internet (IPS), data / hora, páginas de 

link / saída, cliques para analisar tendências etc., que não estão associados a nenhuma informação que 

identifique uma pessoa em particular. 

Processamos apenas os dados pessoais que você nos fornece em casos específicos em relação à compra de 

nossos produtos oferecidos e vendidos e / ou a prestação de serviços relacionados, seja na qualidade de 

comprador ou fornecedor. 

Nesses casos, normalmente exigimos a seguinte identificação pessoal para concluir a transação ou outro 

procedimento ou ação: nome e sobrenome, endereço da empresa ou residência, número de registro da 

empresa, número de IVA, endereço de e-mail e número de telefone. 

Qualquer tratamento de dados pessoais está sempre vinculado à finalidade pretendida e esta finalidade 

corresponde ao título legal de tratamento relevante na acepção do artigo 6º do Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados Pessoais, em particular: execução do contrato/negociação do contrato, cumprimento das 

obrigações legais do administrador e legítimos interesses do administrador. 

Titulares dos dados e seus direitos 

No caso da THERMACUT, ks processando seus dados pessoais como Administrador, você está na posição 
legal do titular dos dados que tem todos os direitos frente ao administrador, nos termos do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados. 

Na qualidade de titular dos dados, tem os seguintes direitos em relação ao responsável pelo tratamento dos 
dados, na acepção dos artigos 15.º a 22.º do Regulamento: 

• direito de acesso aos dados pessoais, em particular o direito de solicitar informações do controlador 
sobre 

• processamento de seus dados pessoais; 

• direito de corrigir dados pessoais se os dados forem inexatos; 

• direito de apagar dados pessoais (o “direito a ser esquecido”); 

• direito de limitar o processamento de dados pessoais; 

• direito de se opor ao tratamento de seus dados pessoais pelo Controlador; 

• direito de não estar sujeito à tomada de decisão individual automatizada, incluindo criação de perfis 
(com exceções). 

Além disso, o titular dos dados tem o direito de registrar uma reclamação junto à autoridade de supervisão, 
que é: Gabinete de Proteção de Dados Pessoais 



 

 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praga 7 

Endereço de e-mail: posta@uoou.cz 

Segurança de dados pessoais 

Em qualquer processamento dos seus dados pessoais, colocamos ênfase na proteção eficaz contra 
vazamento ou uso indevido, em particular através das medidas técnicas necessárias e de segurança do nosso 
site e de outros sistemas de informação e aplicativos de SW que usamos, bem como através de 
procedimentos internos vinculativos e regras organizacionais para o processamento de dados pessoais, 
incluindo o dever de confidencialidade de nossos funcionários. 

A este respeito, a nossa empresa também emitiu a Diretiva sobre o processamento e proteção de dados 
pessoais na THERMACUT, ks e adotou medidas técnicas, organizacionais e outras específicas para garantir 
a proteção de dados pessoais processados tanto automatizados como manualmente. 

Em casos específicos, o tratamento posterior de dados pessoais pode ser confiado a outra pessoa - o 
processador de dados pessoais - e esse processamento é regulado detalhadamente por um contrato de 
tratamento de dados pessoais que, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
prevê regras técnicas e organizacionais estritas para a proteção eficaz dos dados processados pelo 
processador. 

Política de Cookies 

A THERMACUT, k.s. usa cookies em todos os seus websites (doravante referido(s) como “nosso(s) 
website(s)). 

O que são cookies? 

Os cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados nos dispositivos dos utilizadores 
(visitantes) dos nossos websites. Estes arquivos armazenam informações sobre como os visitantes utilizam 
os nossos websites e permitem-nos criar a melhor experiência para você. Contudo, não podemos identificar 
diretamente uma pessoa específica a partir das informações que obtemos através de cookies, apenas o 
dispositivo utilizado para acessar aos nosso websites. Estas informações e dados incluem, entre outros, o 
seu endereço IP, a data e hora de acesso aos nossos websites, informações sobre o seu navegador de 
Internet, sistema operacional, dispositivo terminal (por exemplo, celular), as definições de idioma do website 
e informações sobre o seu comportamento no website (por exemplo, quais as seções que você visita). 

Tipos de cookies 

Nossa empresa usa os seguintes cookies em seu website, a menos que a barra de cookie indique o contrário: 

• Os cookies necessários (técnicos) são importantes para a funcionalidade básica do website. 
Utilizamos estes cookies com base num interesse legítimo em assegurar a funcionalidade correta do 
website. 

• Os cookies de preferência permitem aos nossos websites lembrarem-se de escolhas e informações 
básicas que alteram o seu comportamento ou aparência, tais como as suas definições de idioma 
preferido. Utilizamos estes cookies com base no seu consentimento dado através da barra de cookies. 

• Os cookies estatísticos (analíticos) ajudam-nos a melhorar o desempenho, aparência, estrutura e 
conteúdo do website. Permitem-nos acompanhar o tráfego do site, o comportamento do visitante no 
site e a utilização de várias funcionalidades. A informação obtida não está diretamente ligada a um 
visitante específico. Utilizamos estes cookies com base no seu consentimento dado através da barra 
de cookies.  



 

 

• Os cookies de marketing que utilizamos para personalizar o conteúdo dos anúncios e direcioná-los 
corretamente, tanto no nosso website como através de outros websites. Utilizamos estes cookies com 
base no seu consentimento dado através da barra de cookies. 

Os cookies também podem ser distinguidos pelo período de tempo em que são armazenados no seu 
navegador, como indicado a seguir: 

• cookies de curto prazo (sessão) - estes são armazenados apenas durante a sessão, ou seja, 
quando o seu navegador é iniciado, e desaparecem quando fecha o seu navegador 

• cookies persistentes - permanecem armazenados no seu navegador após o fim da sessão, 
ajudando a identificar o seu dispositivo (e não você como uma pessoa específica) quando reinicia o 
seu navegador 

Os cookies também podem ser distinguidos da seguinte forma: 

• Cookies de primeira pessoa - estes são cookies que funcionam no domínio do nosso website. 

• Cookies de terceiros - estes são cookies que estão associados a outros domínios que não o domínio 
do nosso website. A terceira pessoa utiliza este cookie em domínios diferentes e pode assim utilizar 
informações sobre os websites rastreados do utilizador, por exemplo, para fins publicitários. 
Compartilhamos informações sobre a sua utilização dos nossos websites com terceiros - os nossos 
parceiros de redes sociais, publicidade e análise. Os parceiros podem combinar estas informações 
com outras informações que o utilizador lhes tenha fornecido ou que tenham obtido como resultado 
da utilização dos seus serviços. Uma lista de domínios e parceiros (fornecedores) individuais pode 
ser encontrada no quadro abaixo.  
 

Informações detalhadas sobre os cookies individuais que utilizamos podem ser encontradas na barra 
de cookies do nosso website.  

Consentimento para a utilização de cookies 

Você pode definir cookies usando o banner inicial de cookies (barra) para dar consentimento a todos os 
cookies, para definir consentimento apenas para certos tipos, ou para recusar todos os cookies exceto os 
cookies técnicos necessários. Ao clicar no tipo de cookie individual, receberá informações sobre os cookies 
individuais e poderá também definir o seu consentimento apenas para alguns deles ou para o domínio 
individual de terceiros (parceiro).   

Você pode alterar a sua decisão a qualquer momento, recorrendo novamente à barra de cookies, utilizando 
a caixa de cookies marcada no nosso website.  

Não é possível consentir ou recusar cookies técnicos, uma vez que são essenciais para o funcionamento do 
nosso website. Não podemos armazenar outros cookies no seu dispositivo após 01.01.2022 sem o seu 
consentimento. 

Configurar/eliminar cookies usando o seu navegador 

Outra forma de definir ou recusar completamente a utilização de cookies é através das definições do seu 
navegador web, que também pode utilizar para apagar periodicamente os cookies. No entanto, note que se 
não permitir cookies ou apenas desativar certos tipos, o nosso website poderá não funcionar corretamente. 
Abaixo encontram-se links para instruções de configuração de cookies para os navegadores mais utilizados: 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Android 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1


 

 

Os seus direitos e outras informações sobre o processamento de dados pessoais 

Informações detalhadas sobre o processamento de dados pessoais pela nossa empresa e os seus direitos 
como detentor dos dados podem ser encontradas na nossa Política de Privacidade, também publicada no 
nosso website.   

Informação mais detalhada sobre cookies individuais está disponível, mediante solicitação, em 
marketing@thermacut.cz 

Atualizado em março de 2022. 
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