POLÍTICA DE PRIVACIDADE
PRÁTICAS BFGOODRICH RELATIVAS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS CONFIDENCIAIS
A BFGoodrich é uma marca do Grupo Michelin. A Michelin respeita as vidas privadas dos visitantes e usuários de seus
sites na Internet. Este documento descreve as práticas adotadas pela Michelin em relação aos dados pessoais, incluindo
as circunstâncias em que podem ser recolhidos, os fins para os quais podem ser utilizados e as pessoas a quem se
destinam. Cada site da Michelin na Internet tem um objetivo específico e possui características únicas. Se forem
necessárias aquisições adicionais de dados pessoais para um site da Michelin na Internet, você será informado no site.
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Dados Pessoais
Geralmente, a maioria dos sites da Michelin não exige que você divulgue seus dados pessoais. Pode ser que a Michelin
exija que você forneça seus dados pessoais para melhor atender às suas necessidades, por exemplo, para estabelecer
uma correspondência, responder a uma solicitação e outras circunstâncias semelhantes. “Dados pessoais” podem incluir
seu nome, endereços, número de telefone, endereços de e-mail e outras informações específicas, como nome de
usuário, senha ou informações de conta.

Dados Coletados Automaticamente
Coletamos automaticamente as seguintes informações sobre o seu uso de nossos sites por meio de cookies, web
beacons e outras tecnologias: seu nome de domínio; seu tipo de navegador e sistema operacional; páginas da web que
você visualiza; links que você clica; seu endereço IP; o tempo da sua visita em nossos sites; e o URL de referência ou a
página da Web que direcionou você para nossos sites. Consulte a seção "Cookies" abaixo para obter mais informações.

Coleta de Dados Pessoais
A Michelin coletará seus dados pessoais com objetivos precisos, explícitos e legítimos. Ela não tratará esses dados de
maneira incompatível com esses objetivos. A Michelin está comprometida em coletar apenas as informações adequadas,
relevantes e não excessivas, levando em consideração o objetivo para o qual elas são coletadas. A Michelin tomará
todas as medidas razoáveis para garantir que os dados pessoais coletados sejam corretos.

Uso de Dados Pessoais
A Michelin usa seus dados pessoais dentro dos limites estritos dos objetivos para os quais eles foram coletados. Por
exemplo, a Michelin pode usar seus dados pessoais para:
 Fornecer a você informações sobre seus produtos e serviços;
 Realizar e acompanhar suas transações;
 Permitir que você participe dos aspectos interativos de seus sites; e
 Comunicar, desenvolver e negociar com você.
A Michelin está comprometida em não usar seus dados pessoais sem o seu consentimento prévio.

Destinatários dos seus dados pessoais
Os destinatários dos seus dados pessoais são limitados exclusivamente às pessoas que tiverem uma necessidade
comercial de conhecê-los. A Michelin pode compartilhar seus dados pessoais com fornecedores ou prestadores de
serviços terceirizados. Esses fornecedores e prestadores de serviços são contratualmente obrigados a manter seus
dados pessoais confidenciais e seguros, e eles são obrigados a usar seus dados pessoais apenas para as necessidades
dos serviços que foram confiados a eles. A Michelin não venderá ou alugará seus dados pessoais a terceiros sem o seu
consentimento, exceto nos termos de uma ordem judicial, para cumprir a lei aplicável ou para proteger os direitos e os
bens da Michelin.

Validade
A Michelin não preservará seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para atingir os objetivos para os
quais eles foram coletados ou pelo período exigido por lei.

Direito de acesso, Modificação ou Oposição
Você pode pedir à Michelin acesso aos seus dados pessoais em posse dela, e você pode modificar esses dados se eles
não estiverem corretos. Você tem o direito de proibir a Michelin de coletar ou divulgar seus dados pessoais. Em relação à
prospecção comercial, você pode usar seu direito de oposição sem qualquer justificativa. Para o exercício desses
direitos, notifique o webmaster do site da Internet em questão e/ou o Diretor de Privacidade.

Segurança de Dados
A Michelin estabeleceu medidas para garantir a confidencialidade, segurança e integridade de seus sistemas contendo
seus dados pessoais. O acesso aos dados pessoais é restrito àqueles com necessidade comercial de conhecê-los e que
precisam observar essas regras. Nos sites comerciais da Michelin, a coleta das coordenadas bancárias será realizada no
âmbito de processos efetivos de segurança dos pagamentos. Essas medições podem consistir de criptografia durante a
coleta ou transferência de dados confidenciais. A Michelin tem o cuidado de garantir que seus dados pessoais não sejam
alterados, danificados ou mal utilizados.

Cookies
A Michelin e nossos provedores de serviços terceirizados coletam dados relacionados à forma como você usa nossos
sites da Internet para melhorar nossos serviços para visitantes e usuários desses sites por meio do uso de cookies.
Cookies. Cookies são identificadores alfanuméricos que nós transferimos para o disco rígido do seu computador através
do seu navegador para fins de manutenção de registros. Alguns cookies nos permitem facilitar a navegação em nosso
site, enquanto outros são usados para permitir um processo de login mais rápido ou para nos permitir rastrear suas
atividades em nossos sites. Existem dois tipos de cookies: cookies de sessão e cookies persistentes.
 Cookies de Sessão. Os cookies de sessão existem apenas durante uma sessão online. Eles desaparecem do seu
computador quando você fecha o navegador ou desliga o computador. Usamos cookies de sessão para permitir que
nossos sistemas identifiquem você de maneira exclusiva durante uma sessão ou enquanto você estiver conectado ao
Site. Isso nos permite processar suas transações e solicitações online e verificar sua identidade, depois de ter efetuado
login, enquanto você navega pelos nossos sites.
 Cookies Persistentes. Os cookies persistentes permanecem no seu computador depois de você ter fechado o
navegador ou desligado o computador. Usamos cookies persistentes para rastrear informações agregadas e estatísticas
sobre a atividade do usuário.
Desativando Cookies. A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas, se preferir, você pode editar
as opções do navegador para bloqueá-los no futuro. A parte de Ajuda da barra de ferramentas na maioria dos
navegadores lhe dirá como impedir que o seu computador aceite novos cookies, como fazer com que o navegador o
notifique quando você receber um novo cookie ou como desativar completamente os cookies. Os visitantes de nossos
sites que desativam os cookies poderão navegar em determinadas áreas dos sites, mas alguns recursos podem não
funcionar.
Objetos de Armazenamento Local. Podemos usar os Objetos de Armazenamento Local Flash ("Flash LSOs") para
armazenar suas preferências de site e personalizar sua visita. Os Flash LSOs são diferentes dos cookies do navegador
devido à quantidade e ao tipo de dados armazenados. Normalmente, você não pode controlar, excluir ou desabilitar a
aceitação de Flash LSOs por meio de seu navegador da web.Para obter mais informações sobre Flash LSOs ou para
saber como gerenciar suas configurações para Flash LSOs, acesse a página de Ajuda do Adobe Flash Player, escolha

“Global Storage Settings Panel” e siga as instruções. Para ver os Flash LSOs atualmente no seu computador, escolha
“Website Storage Settings Panel” e siga as instruções para revisar e, se preferir, excluir qualquer Flash LSO específico.
GIFs transparentes, tags de pixel e outras tecnologias. GIFs transparentes são gráficos minúsculos com um
identificador exclusivo, semelhante, em função, aos cookies. Ao contrário dos cookies, que são armazenados no disco
rígido do seu computador, os GIFs transparentes são incorporados de forma invisível nas páginas da web. Podemos usar
GIFs transparentes (também conhecidos como web beacons, web bugs ou tags de pixel), em conexão com nossos sites
para, entre outras coisas, rastrear as atividades dos visitantes do site, nos ajudar a gerenciar conteúdo e compilar
estatísticas sobre o uso do site.Nós e nossos prestadores de serviços terceirizados também usamos GIFs transparentes
em e-mails HTML para nossos clientes, para nos ajudar a rastrear as taxas de resposta de e-mail, identificar quando
nossos e-mails são visualizados e controlar se nossos e-mails são encaminhados.
Análise de Terceiros. Usamos dispositivos e aplicativos automatizados para avaliar o uso de nossos sites, incluindo,
entre outros, o Google Analytics. Para saber mais sobre como o Google Analytics coleta e processa dados, visite: "Como
o Google usa dados quando você usa os sites ou aplicativos de nossos parceiros", (localizado
em www.google.com/policies/privacy/partners/ ou qualquer outro URL que o Google possa fornecer periodicamente).
Também podemos usar outros meios analíticos para avaliar nossos sites. Usamos essas ferramentas para nos ajudar a
melhorar nossos sites, desempenho e experiências do usuário. Essas entidades podem usar cookies e outras
tecnologias de rastreamento para realizar seus serviços.
Não Rastrear. Atualmente, nossos sistemas não reconhecem solicitações de "não rastrear" do navegador. Você pode,
no entanto, desativar certos rastreamentos conforme discutido nesta seção (por exemplo, desabilitando os cookies); você
também pode desativar a publicidade segmentada seguindo as instruções na seção Rede de Anúncios de Terceiros.
Redes de Anúncios de Terceiros. Usamos terceiros, como anunciantes de rede, para veicular anúncios em nossos
sites e em sites de terceiros ou outras mídias (por exemplo, plataformas de redes sociais). Isso permite que nós e esses
terceiros direcionem anúncios para você para produtos e serviços nos quais você possa estar interessado. Fornecedores
de redes de anúncios de terceiros, anunciantes, patrocinadores e/ou serviços de medição de tráfego podem usar
cookies, JavaScript, web beacons (incluindo GIFs transparentes), Flash LSOs e outras tecnologias de rastreamento para
medir a eficácia de seus anúncios e personalizar o conteúdo de publicidade para você. Esses cookies de terceiros e
outras tecnologias são regidos pela política de privacidade específica de cada terceiro, e não esta. Podemos fornecer a
esses anunciantes terceirizados informações sobre você.
Transferências Internacionais de Dados Pessoais
A Michelin é uma empresa internacional que possui bancos de dados nos diversos países em que atua. A Michelin pode
transferir seus dados pessoais dentro da empresa ou para seus parceiros externos localizados fora de seu país de
origem. Como o nível de proteção de dados não é homogêneo em nível mundial, não transmitimos seus dados pessoais
a empresas terceirizadas fora da União Europeia, a menos que essas empresas ofereçam, contratualmente, nível de
proteção de seus dados pessoais igual ou similar ao da Michelin.

Serviços Interativos
Alguns sites da Internet da Michelin contêm funções interativas. Você pode, se desejar, usar essas funções interativas
preenchendo um formulário com a inscrição. Esse formulário exige que você divulgue certos dados pessoais. Esses
dados pessoais são coletados com o objetivo de melhorar os serviços interativos e atender às suas necessidades. Os
usuários registrados nesses esses serviços podem ter acesso às informações fornecidas no momento da inscrição e têm
o direito de modificar ou destruir as informações fornecidas a qualquer momento.

Menores
Os sites da Internet da Michelin geralmente não são destinados a menores de idade (menos de 18 (dezoito) anos de
idade). Se você é menor de idade, nós encorajamos você a não transmitir informações pessoais sem a autorização de
seus pais.

Links para Sites de Terceiros
Os sites da Michelin na Internet podem incluir hiperlinks para sites de terceiros. A Michelin não controla esses sites e,
portanto, não pode ser responsabilizada por suas práticas relacionadas à confidencialidade e segurança de seus dados
pessoais. Convidamos você a analisar as políticas de privacidade desses sites antes de usá-los ou fornecer seus dados
pessoais.

Aviso de Marca Registrada e Direitos Autorais
Por favor, consulte nossos Termos de Uso para mais informações.

Consentimento para Esta Política de Privacidade
Ao utilizar este site, você indica sua concordância com esta Política de Privacidade. Se você não concordar com
qualquer termo desta Política, por favor, não use este site ou envie qualquer informação pessoal identificável.

Alterações
Quaisquer alterações serão publicadas neste URL e entrarão em vigor quando publicadas. Assim, por favor, verifique
esta página periodicamente.

