Proteção de Dados
Declaração de Proteção de Dados
Proteção de Dados na Gigaset Communications GmbH
A Gigaset Communications GmbH, com sede em Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (doravante
designada “Gigaset”), dá muita importância à proteção dos dados pessoais. Por essa razão,
em todas as nossas atividades comerciais temos o cuidado de cumprir os regulamentos
legais aplicáveis relativamente à proteção de dados pessoais e à segurança de dados. Nesta
Declaração de Proteção de Dados explica‐se quais são os dados recolhidos, de que modo
vamos usar esses dados e a quem os transmitimos (se for o caso).
Dados pessoais
Os nossos servidores guardam determinados dados pessoais para lhe podermos propor o
nosso software de serviço gratuito Gigaset QuickSync. O serviço de update não poderá ser
executado se não forem disponibilizadas determinadas informações. Ao utilizar
Gigaset QuickSync guardamos dados de acesso em protocolos do servidor, como p. ex. o
nome do ficheiro enviado, a data e a hora da ligação, a quantidade de dados transmitidos e
o Provider contactado, o tipo do seu navegador, as definições do navegador, o sistema
operativo usado e o estado de acesso (transmissão de ficheiro, ficheiro não encontrado,
etc.), bem como o seu endereço IP. Estes dados só serão processados para permitir um
funcionamento perfeito da conexão de dados e não podemos relacionar estes dados com a
sua pessoa. Com Gigaset QuickSync não recolhemos dados pessoais como o nome,
endereços, números de telefone ou endereços de e‐mail, a não ser que esses sejam
necessários a uma relação contratual e que sejam voluntariamente fornecidos por si (p. ex.
no registo, criação de uma conta de cliente ou participação num questionário) ou quando a
recolha é permitida no âmbito dos regulamentos a aplicar relativos à proteção dos seus
dados.
Exceto os proprietários da conexão técnica de dados (p. ex. Provider, operador de rede),
nenhum outro prestador de serviços terceiros externo à empresa da Gigaset tem acesso aos
seus dados pessoais. Os seus dados são transmitidos a terceiros somente quando isso for
necessário para cumprir contratos ou para emitir faturas e se consentiu a transmissão dos
seus dados.
Os seus dados são armazenados na Gigaset o tempo necessário à disponibilização dos
serviços solicitados por si.
Finalidade
Para operar o Gigaset QuickSync usamos normalmente dados pessoais para estabelecer uma
ligação entre o seu aparelho e os nossos servidores. É, assim, possibilitada a transmissão de
dados para os updates do software.
Além disso, reservamo‐nos o direito de guardar o seu endereço IP em listas agregadas e de o
usar para os nossos próprios fins publicitários, tais como para enviar propostas interessantes
e informações sobre os produtos através de notícias no QuickSync. Pode opor‐se, a qualquer

momento, à memorização e utilização dos seus dados para esses fins se enviar uma
mensagem para os dados de contacto abaixo apresentados.
Utilização correta
Os dados pessoais que disponibilizou online são recolhidos, processados e usados por
Gigaset apenas para a comunicação, a não ser que a recolha, processamento ou uso desses
dados sejam necessários para os seguintes fins:
 para outros fins diretamente relacionados com a finalidade principal que justificou a
recolha dos dados pessoais
 para preparar, tratar e cumprir um contrato consigo
 relacionados com obrigações legais ou disposições das autoridades ou instâncias
jurídicas
 para justificar ou proteger reivindicações legais ou para se defender de reclamações
 para prevenir o uso abusivo ou outras atividades ilegais, p. ex. ataques propositados
a sistemas TI, e para preservar a segurança dos dados
Salvaguarda de direitos
A Gigaset salvaguarda os direitos relativos ao processamento de dados pessoais. Isso
engloba o direito à informação, a correção de dados pessoais errados e a eliminação de
dados pessoais (desde que isso não contrarie as determinações das autoridades ou as
reivindicações legais).
Segurança
A Gigaset toma medidas de segurança técnicas e organizacionais para proteger os seus
dados pessoais contra a eliminação ou alteração involuntária ou ilegal, bem como contra a
perda, a transmissão não autorizada e o acesso indevido.
Perguntas e observações
A Gigaset vai ao encontro de todos os pedidos legitimados para visualizar e, se for o caso,
para corrigir, acrescentar ou eliminar dados pessoais. Se tiver mais perguntas ou observações a
fazer sobre esta Declaração de Proteção de Dados (p. ex. no que diz respeito à visualização e
atualização dos seus dados pessoais), dirija‐se ao nosso responsável pela proteção de dados
(data‐protection@gigaset.com). Vamos adaptar continuamente a nossa Declaração de
Proteção de Dados na sequência das evoluções na Internet. Quaisquer alterações serão
atempadamente publicadas nesta página. Por isso, deve visitar regularmente esta página
para estar sempre atento à versão mais recente da Declaração de Proteção de Dados.

Alterações à Declaração de Proteção de Dados

Reservamo‐nos o direito de adaptar, quando necessário, esta Declaração de Proteção de
Dados aos regulamentos aplicáveis à proteção de dados. A versão mais recente data de maio
de 2018.

