
18–20 DE OUTUBRO DE 2021, SÃO PAULO

A partir de Fevereiro de 2021

POLÍTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1. Nome e dados do controlador de dados e do responsável pela proteção de dados da empresa
O controlador de dados é a FMMI Freiburg Management and Marketing GmbH, na pessoa
de seus diretores-gerentes, Hanna Böhme e Daniel Strowitzki.
Contato do controlador de dados:

Endereço: Neuer Messplatz 3, 79108 Freiburg
Telefone: +49 (0)761 3881 01-3101/-1101
Fax: +49 (0)761 3881-3127
Email:  messe.freiburg@fwtm.de 
Site:  www.fwtm.freiburg.de

O responsável pela proteção de dados da FMMI Freiburg Management and Marketing GmbH 
é nosso oficial certificado de proteção de dados e advogado, Marc E. Evers. 
Contato de nosso responsável pela proteção de dados:
Endereço:  Burgunder Str. 20, 79104 Freiburg
Email: datenschutz@datasekure.de

2. Coleta e retenção de dados pessoais, e natureza e objetivo da utilização desses dados
a. Coleta de dados em relação ao cadastramento para o evento
Quando você se cadastra conosco para um evento, coletamos as seguintes informações:

 dados da empresa (nome, endereço, CNPJ, &c)
  dados pessoais (cargo, nome, e-mail, telefone) de diretores-gerentes, diretores de vendas 
e marketing, demais diretores e contatos

Os dados coletados nos permitem:
 identificar você como empresa expositora;
  fornecer-lhe serviços adequados;
  contatá-lo/a;
 emitir faturas;
  processar demandas judiciais ou ingressar com uma demanda contra você.

Seus dados são processados por solicitação sua. Conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(b) do 
RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados, da União Europeia), esse processamento 
é necessário para as finalidades supramencionadas de modo a garantir uma efetiva 
organização do evento e o cumprimento mútuo de obrigações contratuais.

Os dados pessoais coletados por nós serão retidos até o final do período legal de retenção, 
após o qual serão excluídos, a menos que sejamos obrigados a reter os dados por mais 
tempo, conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(c) do RGPD, por imposições fiscais ou comerciais 
de retenção e documentação (Código Comercial Alemão HGB, Código Penal Alemão StGB 
ou Código Fiscal da Alemanha AO), ou a menos que você tenha consentido na retenção dos 
dados por mais tempo, conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(b) do RGPD.

b. Uso de dados em relação à assinatura de nosso boletim eletrônico
Quando você assina nosso boletim, usamos os dados necessários a essa finalidade – ou
que foram fornecidos separadamente por você – para enviar-lhe o boletim por e-mail, com
seu consentimento e conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(a) do RGPD. Você pode cancelar a
assinatura do boletim a qualquer momento, seja enviando-nos uma mensagem com seus
dados de contato fornecidos acima, ou clicando no link “cancelar assinatura” no próprio
boletim. Quando você cancela a assinatura, excluímos seu endereço de e-mail de nossos
registros, a menos que você tenha consentido na utilização de seus dados para outros fins
legalmente permitidos, sobre os quais lhe informamos neste documento.

c. Uso de dados em e-mails na ausência de assinatura 
do boletim eletrônico, e seu direito a discordar
Caso tenhamos obtido seu endereço de e-mail por meio de alguma venda de produto ou
serviço e você não tenha discordado, nos reservamos o direito a enviar-lhe e-mails com
ofertas de nossos produtos semelhantes ao que você adquiriu anteriormente. Você pode
discordar desse uso de seu endereço de e-mail a qualquer momento, enviando-nos uma
mensagem com os dados de contato fornecidos anteriormente ou clicando no link ao final
da mensagem, no que incorrerá em nenhum custo além dos custos de transmissão de acordo 
com as taxas normais. O objetivo deste item é salvaguardar nossos interesses legítimos (cuja 
predominância se justifica ao ponderar os vários interesses) na abordagem promocional de
nossos clientes, conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(f) do RGPD.

d. Uso de dados para publicidade postal e seu direito a discordar 
Além disso, nos reservamos o direito a reter em nossos registros seu nome e sobrenome, seu 
endereço postal e – contanto que tenhamos recebido de você esses dados adicionais como 
parte de nossa relação contratual – seu cargo, qualificações acadêmicas e título profissional, 
descrição do setor ou nome comercial em bancos de dados ou listagens compiladas, e
usar esses dados para fins publicitários – por exemplo, para enviar pelo correio ofertas e
informações interessantes sobre nossos produtos. Você pode discordar a qualquer momento 
da retenção e utilização de seus dados para essas finalidades, enviando-nos uma mensagem 
com os dados de contato fornecidos acima. O objetivo deste item é salvaguardar nossos
interesses legítimos (cuja predominância se justifica ao ponderar os vários interesses) na
abordagem promocional de nossos clientes, conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(f) do RGPD.

e) Coleta de imagens ou vídeos de pessoas em eventos
Durante os eventos realizados pela FMMI Freiburg Management e Marketing GmbH imagens 
são fotografadas ou videogravadas nas dependências e nos espaços abertos usados. Assim, 
é possível que, em fotos tiradas ou vídeos gravados, apareçam visitantes organizadores
reconhecíveis. Essas imagens são produzidas com o objetivo de apresentar os eventos em
folhetos, reportagens na imprensa, e nos canais de mídia social e sites da FMMI.

Isso serve a propósitos relativos a nossos interesses legítimos e, em geral, derrogatórios 
de apresentar o evento em materiais publicitários e em comunicações a nossos clientes, 
conforme o Art. 6, § 1 Inciso 1(b) do RGPD. Nunca usamos dados coletados para tirar 
conclusões sobre você.

Você pode encontrar mais informações sobre seus direitos em relação a fotos e vídeos no 
item 5 desta Política de Privacidade.

3. Transferência de dados a terceiros
Não transferiremos seus dados pessoais a terceiros para quaisquer outros fins que não os
listados abaixo.

Seus dados pessoais serão transferidos para terceiros na medida em seja necessário para a 
organização do evento, conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(b) do RGPD. Isso inclui, especialmente, 
a transferência desses dados a nossos co-organizadores e seus representantes, tais como 
a Solar Promotion GmbH, bem como empresas das seguintes áreas e seus representantes:
1) Estandes: construção, serviços, tecnologia, acessórios
2) A imprensa, editoras, comunicações, internet
3) Autoridades e afins

Esses terceiros só poderão utilizar os dados transferidos para os fins declarados.

4. Direitos dos titulares dos dados
Você tem direito a: 

  retirar a qualquer momento seu consentimento, conforme o Art. 7, § 3º do RGPD. Em 
razão disso, não nos será permitido continuar o processamento de dados anteriormente 
consentido;
  solicitar informações sobre seus dados pessoais que são processados por nós, conforme 
o Art. 15 do RGPD. Especificamente, você pode solicitar informações sobre a finalidade
do processamento, a categoria dos dados pessoais, as categorias de destinatários a quem 
seus dados foram ou são divulgados, o período previsto de retenção, a existência do
direito a correção, eliminação, restrição de processamento ou objeção, a existência do
direito a reclamações, a origem de seus dados (caso não tenham sido coletados por
nós), e a existência de decisões automatizadas, incluindo a criação de perfis e qualquer
informação relevante sobre detalhes destes;
  solicitar a correção imediata ou a completude de seus dados pessoais armazenados por
nós, conforme o Art. 16 do RGPD;
  solicitar destruição de nosso armazenamento de seus dados pessoais, conforme o Art. 17 do 
RGPD, contanto que o processamento desses dados não seja necessário: para o exercício do 
direito à liberdade de expressão e informação; para cumprir uma determinação judiciária;
para o interesse público; ou para estipular, exercer ou defender demandas judiciais;
  solicitar uma restrição ao processamento de seus dados pessoais, conforme o Art. 18
do RGPD, na medida em que: você contestar a exatidão dos dados; o processamento
dos dados seja ilegal, mas você se oponha a sua destruição e eles não nos sejam mais
necessários, mas você os requeira para estipular, exercer ou defender demandas judiciais; 
ou você tenha apresentado uma objeção contra o processamento dos dados, conforme o
Art. 21 do RGPD;
  receber os dados pessoais que você nos forneceu, em formato estruturado, comumente
usado e mecanicamente legível, ou para solicitar a transmissão desses dados a outro
controlador, conforme o Art. 20 do RGPD; e
 apresentar uma queixa a uma autoridade fiscalizadora competente, conforme o Art. 77 do 
RGPD. Como regra geral, você pode apresentar uma queixa à autoridade fiscalizadora da 
jurisdição de sua localidade de residência ou de trabalho.

5. Direito a discordância
Contanto que seus dados pessoais sejam processados com base em interesses legítimos,
conforme o Art. 6, § 1º, Inciso 1(f) do RGPD, você tem direito a se opor ao processamento
de seus dados pessoais, conforme o Art. 21 do RGPD, desde que para isso haja motivos
resultantes de sua situação específica.

Para exercer seu direito a discordar, basta enviar um e-mail para o endereço indicado acima.




