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Aviso de privacidade de dados e declaração de consentimento 

Leia este Aviso de privacidade de dados e a declaração de consentimento (o “Aviso”) antes de 
criar uma conta da web com a The Dow Chemical Company e suas entidades afiliadas (“Dow”).  

Se você optar por se registrar para ter uma conta da web, a Dow solicitará que você forneça as 
seguintes categorias de dados e informações pessoais suas: seu nome, endereço de e-mail, 
empresa, país, endereço físico e interesses (coletivamente, “Seus Dados”). A Dow coletará e 
processará Seus Dados para os seguintes fins: e-commerce, personalização e otimização de sites.  

A Dow armazenará Seus Dados nos Estados Unidos em sua conta da web, no sistema de e-
commerce da Dow e nos sistemas comerciais da Dow. O acesso aos Seus Dados na conta da web 
é limitado ao pessoal autorizado da Dow (coletivamente, “Destinatários Autorizados”). Seus 
Dados podem ser acessíveis a determinados Destinatários Autorizados em outros locais da Dow 
em todo o mundo. A Dow armazenará Seus Dados na conta da web por não mais do que o 
necessário para alcançar os objetivos mencionados acima. Se sua conta da web for excluída, Seus 
Dados serão removidos da sua conta da web, exceto por um único registro de auditoria do seu 
endereço de e-mail e a data em que foram excluídos. Esse registro de auditoria será mantido por 
um ano. Seus Dados podem continuar a ser armazenados no sistema de e-commerce e sistemas 
comerciais da Dow, dependendo do seu relacionamento e/ou do relacionamento da sua empresa 
com a Dow. 

A justificativa legal para que a Dow e/ou o(s) parceiro(s) de canal da Dow coletem, controlem, 
armazenem, transfiram, usem e processem (“Processamento”) Seus Dados variam de acordo 
com a jurisdição, mas geralmente é de modo que tal Processamento (1) seja baseado no seu 
consentimento, (2) necessário para fins do interesse legítimo da Dow de conduzir negócios com 
clientes por meio do site, e/ou (3) seja apoiado de outra forma por base legal identificada no 
Aviso de privacidade do cliente da Dow – Marketing e Vendas.  

Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade de dados da Dow, incluindo certos 
direitos de titularidade de dados que possam se aplicar a você conforme a legislação aplicável, 
consulte a Declaração de privacidade da Dow e o Aviso de privacidade do cliente da Dow – 
Marketing e Vendas. Se houver qualquer dúvida sobre a privacidade de dados, ou para exercer 
qualquer direito que possa se aplicar a você de acordo com a legislação, incluindo, onde 
aplicável, o direito de retirar seu consentimento, entre em contato com a equipe de privacidade 
de dados da Dow pelo endereço de e-mail fglpriv@dow.com. Você pode enviar uma solicitação 
de acesso (ou exclusão) de titular dos dados preenchendo o formulário disponível aqui. Em caso 
de qualquer outra dúvida sobre e-commerce, personalização, otimização de sites e gerenciamento 
de consultas, entre em contato com a Equipe de comércio digital pelo endereço de e-mail 
fdigcom@dow.com.  

https://legal.dow.com/en-us/privacy-statement
mailto:fglpriv@dow.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/ffde346b-1286-4be1-9186-0dd389ded92c
mailto:fdigcom@dow.com
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Ao cadastrar uma conta na Dow, você concorda com o processamento de seus dados conforme 
declarado acima. Para cancelar seu registro, feche o navegador e não clique no botão “submit” 
(enviar) abaixo. 


