Whirlpool EMEA - Política de Privacidade de Serviços para Eletrodomésticos em Rede

RESUMO (os termos definidos têm os significados determinados nesta Política de Privacidade)
Informações recolhidas pela Whirlpool
● Iremos pedir-lhe que forneça determinadas informações sobre si ao registar um Eletrodoméstico em
Rede.
● Se ligar e utilizar um Eletrodoméstico em Rede, iremos recolher informações sobre este, sobre a
sua utilização de Serviços para Eletrodomésticos em Rede e sobre aplicações de software
associadas.
Como a Whirlpool utiliza e partilha as informações recolhidas
● Utilizamos as informações que recolhemos para lhe fornecermos os Serviços para Eletrodomésticos
em Rede, para a solução de problemas e manutenção e para comunicar consigo sobre a sua conta
ou Eletrodoméstico.
● Para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu Eletrodoméstico em Rede, podemos utilizar as
informações recolhidas para lhe oferecer sugestões sobre consumíveis relevantes e sobre outros
produtos relacionados com a utilização do seu Eletrodoméstico em Rede, por exemplo, oferecendo
ligações de URL com informações sobre este e outros produtos e, quando consentido, enviando
comunicações sobre estes temas através de e-mail, carta ou por outros meios.
● Não partilharemos os seus Dados Pessoais com terceiros para fins de marketing, dentro ou fora do
nosso grupo de empresas, sem o seu consentimento.
● Nos termos da lei de proteção de dados aplicável, poderemos divulgar os seus Dados Pessoais
(também referidos como informação pessoal) com terceiros dentro e fora do nosso grupo de
empresas para os fins descritos nesta Política de Privacidade (nesta Política de Privacidade,
"terceiros não afiliados” significa pessoas fora do grupo Whirlpool, e "terceiros afiliados” significa
pessoas dentro do grupo Whirlpool).
● Poderemos partilhar dados agregados (dados num formato anónimo, que não permitem identificá-lo
nem podem ser utilizados para o identificar e que, para evitar dúvidas, excluem os seus Dados
Pessoais) com terceiros afiliados e não afiliados, nos termos descritos nesta Política de Privacidade.
Corrigir Dados Pessoais e exercer os seus direitos nos termos da lei de proteção de dados aplicável
● Pode, a qualquer momento, pedir para rever, corrigir e atualizar os seus Dados Pessoais, excluir
determinadas notificações e comunicações de Eletrodomésticos em Rede, desativar a sua conta e
interromper a transmissão de dados do seu Eletrodoméstico em Rede.
● Pode fazê-lo e, além disso, entrar em contacto connosco a qualquer momento sobre os seus Dados
Pessoais, ao utilizar os detalhes de contacto fornecidos abaixo.
I. INTRODUÇÃO
Obrigado por escolher um Eletrodoméstico da Whirlpool com ligação sem fios (“Eletrodoméstico em
Rede”). O seu Eletrodoméstico em Rede é capaz de fornecer serviços para o ajudar a gerir e realizar a
manutenção do seu Eletrodoméstico em Rede. Quando o seu Eletrodoméstico em Rede está ligado à rede
de Eletrodomésticos em Rede da Whirlpool, este poderá transmitir informações à Whirlpool e fornecer-lhe
serviços e notificações a si. Além disso, poderá utilizar aplicações de software fornecidas pela Whirlpool no
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Itália

Capital Social. 102 759 269,40 € totalmente realizado
Registo/Código Fiscal/IVA: 00693740425 - R.E.A. [Número de Registo Económico e Administrativo]: MI 1106112
Sociedade com sócio único sujeitas à direção e coordenação da Whirlpool Corporation.

seu dispositivo móvel, tais como as aplicações gratuitas “Bauknecht B-Live” ou “Whirlpool 6th Sense Live” (a
“Aplicação” ou “Aplicações”), para gerir o seu Eletrodoméstico em Rede remotamente e aceder a
funções e serviços associados. Esta Política de Privacidade aplica-se à sua utilização de tais serviços e
Aplicações (em conjunto, os “Serviços para Eletrodomésticos em Rede”).
Esta Aplicação é operada e gerida sob o controlo da Whirlpool EMEA S.p.A., uma empresa criada de
acordo com as leis italianas, tendo a sua sede social em Pero (MI) Via Carlo Pisacane 1, 20016 - Itália,
devidamente registada em Milão com o número 00693740425, e número de IVA IT00693740425 (adiante
designada por “Whirlpool”, “nós”, “nosso”). A Whirlpool, na sua qualidade de entidade responsável pelo
tratamento dos dados, e como parte do grupo global Whirlpool (“Grupo Whirlpool”) compromete-se a
garantir a proteção e a confidencialidade das suas informações pessoais.
Nesta Política de Privacidade utilizamos o termo informação pessoal de forma intercambiável com “Dados
Pessoais”. Dados Pessoais é o termo utilizado na lei de proteção de dados aplicável. Isto significa a
informação relacionada consigo, como um indivíduo identificado ou identificável. É uma informação que o
identifica ou que pode, juntamente com outras informações, ser utilizada para o identificar.
O propósito desta Política de Privacidade é informá-lo sobre os Dados Pessoais que recolhemos, como são
processados, para que propósitos, com quem poderão ser partilhados e como poderá exercer os seus
direitos individuais para aceder, atualizar, retificar ou apagar tais informações. Numa preocupação de
exaustividade, também faremos referência aos Dados de Acesso à Rede nesta Política de Privacidade
porque, em determinadas circunstâncias, também poderão ser utilizados, juntamente com os seus Dados
Pessoais, de forma a identificar a sua própria utilização do Eletrodoméstico em Rede.
II. INFORMAÇÕES RECOLHIDAS PELA WHIRLPOOL
Com o objetivo de lhe fornecer os benefícios de utilizar os Serviços para Eletrodomésticos em Rede, tais
como notificações quando a porta do frigorífico está aberta, ciclos personalizados e ajuda no controlo da
utilização energética, a Whirlpool recolhe determinadas informações do seu Eletrodoméstico em Rede (e,
quando aplicável, dos dispositivos associados e aplicações).
1. Informação Pessoal que fornece à Whirlpool
Quando regista o seu Eletrodoméstico em Rede fornece determinada informação pessoal à Whirlpool,
incluindo, mas não limitado a, o seu nome, morada, endereço de e-mail e número de telemóvel.
2. Informações automaticamente recolhidas pela Whirlpool
Assim que tenha registado o seu Eletrodoméstico em Rede, a Whirlpool irá também recolher,
automaticamente, os seguintes tipos de informações (“Dados Recolhidos”) das seguintes fontes,
periodicamente:
●

●

Eletrodomésticos em Rede: o ID do seu Eletrodoméstico em Rede (incluindo número de série e de
modelo), endereço de IP da fonte, estado do Eletrodoméstico (por exemplo, temperatura do
frigorífico, estado do filtro de água) e códigos de erro/falha (por exemplo, porta entreaberta).
Outros dispositivos: se optar por utilizar dispositivos de terceiros, como contadores inteligentes, para
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●

gerir o seu consumo de energia ou utilizar outros recursos relacionados com características do
Eletrodoméstico em Rede, a Whirlpool poderá recolher informações como o consumo total de
energia doméstica, o consumo de energia dos seus Eletrodomésticos em Rede e a sua rede de
distribuição elétrica ou contrato de fornecimento de gás (ou os contratos gerais de fornecimento de
gás da sua área).
Aplicações: se utilizar Aplicações, a Whirlpool irá automaticamente recolher e armazenar
determinadas informações sobre as suas visitas e ações realizadas dentro da Aplicação, tais como
as alterações à configuração da sua conta e operações realizadas no seu Eletrodoméstico em
Rede.

III. UTILIZAÇÃO E PARTILHA DE DADOS PESSOAIS E DE DADOS RECOLHIDOS
1. Considerações gerais
A Whirlpool poderá utilizar e partilhar os seus Dados Pessoais e Dados Recolhidos para lhe fornecer os
Serviços para Eletrodomésticos em Rede, incluindo:
a) fornecer-lhe notificações de solução de problemas e manutenção;
b) comunicar consigo sobre a sua conta ou Eletrodoméstico (incluindo questões relacionadas com a
manutenção de produtos e garantia);
c) fornecendo-lhe sugestões dentro da Aplicação para melhorar o desempenho e a utilização dos
Eletrodomésticos em Rede, tais como informações sobre ciclos alternativos ou opções para reduzir
o consumo energético, que produtos pode utilizar para manter o Eletrodoméstico no perfeito estado
ou para melhorar o seu desempenho, acessórios ou componentes que podem adicionar, aumentar
ou restaurar funcionalidades dos Eletrodomésticos em Rede e fornecer-lhe ligações dentro da
Aplicação onde pode encontrar informações a sugerir alguns produtos, tais como os descritos nesta
alínea c); esta informação pode constituir, por exemplo, uma página Web nova e separada;
d) partilhar estas informações com outras entidades do Grupo Whirlpool para os mesmos fins acima
explicados.
Tenha em consideração que o fornecimento dos seus Dados Pessoais e Dados Recolhidos é totalmente
voluntário. No entanto, se deseja habilitar os Serviços para Eletrodomésticos em Rede, precisará de nos
fornecer este tipo de dados. Tenha em consideração que, a não ser que tenhamos Dados Pessoais
precisos da sua parte, não seremos capazes de lhe fornecer os Serviços para Eletrodomésticos em Rede.
Relativamente à alínea c), é livre de escolher se deseja ou não clicar nas ligações fornecidas na Aplicação.
Se não deseja ver informações sobre os produtos descritos na alínea c), não clique nas ligações. Desta
forma pode optar por não participar no serviço extra descrito na alínea c) acima. É livre de, a qualquer
momento, não clicar nas ligações fornecidas através da Aplicação.
Os Dados Pessoais e Dados Recolhidos serão recolhidos e processados pela nossa equipa, de forma
equitativa e legal, para os propósitos acima mencionados, quando esta estiver a lidar com a administração,
contabilidade, atendimento ao cliente, administração de sistemas TI, gestão, manutenção e
desenvolvimento, marketing, inquéritos e promoções, para os efeitos descritos nesta Política. Os seus
Dados Pessoais e Dados Recolhidos serão armazenados nas bases de dados do Grupo Whirlpool (isto
significa que serão partilhados pela Whirlpool com outros membros do Grupo Whirlpool). Além disso,
poderão ser armazenados em bases de dados geridas através de terceiros fornecedores de serviços de
alojamento de sites, com os quais os membros relevantes do Grupo Whirlpool tenham celebraram contrato,
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em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Estas bases de dados estão tipicamente
localizadas no território da União Europeia. Uma lista de tais fornecedores externos está disponível
mediante solicitação.
A Whirlpool também pode partilhar Dados Pessoais e Dados Recolhidos com terceiros externos que atuem
ou realizem funções em nome da Whirlpool, tais como centros de call center, transportadores, provedores
de serviço ou engenheiros de campo. Uma lista de tais provedores externos está disponível mediante
solicitação.
Certos Dados Pessoais e Dados Recolhidos também podem ser reportados às autoridades governamentais,
autoridades policiais e reguladoras e outras entidades públicas nos territórios locais relevantes, quando
exigido ou permitido por lei, geralmente para fins legais e tributários. Além disso, poderão ser partilhadas
com todas as autoridades e entidades públicas se for razoável fazê-lo para proteger o negócio do Grupo
Whirlpool e os seus clientes, funcionários ou fornecedores. Poderão ser partilhados com terceiros em
resposta a processos legais, para responder a uma emergência ou para fazer cumprir os nossos acordos,
políticas empresariais ou para proteger os direitos, propriedade ou segurança do negócio do Grupo
Whirlpool e dos seus clientes, funcionários ou fornecedores. Além disso, poderão ser divulgados a possíveis
ou atuais compradores ou parceiros, bem como a consultores profissionais, para exploração de qualquer
venda proposta ou transferência da Whirlpool ou qualquer outra parte do Grupo Whirlpool, ou dos seus
negócios ou ativos, parcerias comerciais ou acordos de joint venture que possam surgir, na medida em que
tornar os dados anónimos não seja possível ou viável. Após a conclusão da transação, os compradores e
parceiros poderão utilizar as informações para os mesmos propósitos, conforme estabelecido nesta Política.
Exceto como descrito acima, a Whirlpool não partilhará os seus Dados Pessoais ou Dados Recolhidos com
terceiros sem o seu consentimento prévio.
2. Transferência para o estrangeiro
As leis de privacidade local permitem à Whirlpool transferir Dados Pessoais e (se aplicável) Dados
Recolhidos para países ou territórios fora do seu próprio país e fora do Espaço Económico Europeu (“EEE”),
desde que tenha dado o seu consentimento antecipadamente ou que exista outra justificação legal e um
nível de proteção adequado seja garantido.
Alguns funcionários da Whirlpool, outras entidades do grupo Whirlpool, terceiros a atuar como nossos
provedores de serviço em nosso nome e parceiros, cuidadosamente escolhidos, poderão também estar
localizados fora do próprio país e mesmo fora do EEE. Por exemplo, fornecedores de serviços de
manutenção de TI à Whirlpool poderão estar fora do EEE. A Whirlpool toma as medidas necessárias para
garantir que as transferências são realizadas de acordo com os princípios e requisitos aplicáveis no Direito
da União Europeia e que existem medidas de segurança apropriadas a funcionar para proteger os Dados
Pessoais em tais países/territórios.
3. Dados tornados anónimos e Dados Agregados
A Whirlpool poderá agregar e tornar anónimos os Dados Pessoais e (se aplicável) Dados Recolhidos, de
forma a garantir que não incluam, e que não estejam definitiva e irreversivelmente associados aos seus
Dados Pessoais, e que não o identifiquem especificamente. Este tipo de dados não é regido por leis de
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proteção de dados aplicáveis. A Whirlpool poderá partilhar os dados agregados e tornados anónimos com
empresas do Grupo Whirlpool e com parceiros de negócios e outros terceiros que estejam fora do Grupo
Whirlpool. A Whirlpool e todas as outras entidades aqui mencionadas poderão utilizar os dados agregados
e dados tornados anónimos para fins de pesquisa (incluindo para ajudar a Whirlpool a melhorar os seus
produtos) e para desenvolver melhores produtos para a Whirlpool, para o Grupo Whirlpool e para os seus
clientes, entre outras possíveis utilizações. A Whirlpool e as empresas do Grupo Whirlpool também podem
armazenar estes dados agregados por um período de tempo razoável após a sua desativação da conta de
Serviços para Eletrodomésticos em Rede, ou após ter parado de utilizar os Serviços para Eletrodomésticos
em Rede. Além disso, tais dados agregados poderão ser partilhados com outros consumidores, de modo a
ajudá-los a comparar a sua utilização energética a outros utilizadores de Eletrodomésticos em Rede.
4. Proteger os seus Dados Pessoais
A Whirlpool e o Grupo Whirlpool tomam todas as medidas razoáveis para a manutenção da segurança dos
dados que nos fornece e para a manutenção das medidas de segurança adequadas a proteger os seus
Dados Pessoais, em conformidade com as leis e normas aplicáveis. Lembre-se que nenhuma comunicação
eletrónica através da Internet pode ser garantida como estando 100 % segura. Tome as precauções
necessárias para proteger a sua informação pessoal quando está na Internet, por exemplo alterando as
suas palavras-passe frequentemente, utilizando uma combinação de letras e números e garantindo que
utiliza um navegador seguro.
IV. PREFERÊNCIAS, OPÇÃO DE AUTOEXCLUSÃO E OUTROS DIREITOS
1. Notificações de Eletrodomésticos em Rede
Pode optar por receber notificações através da aplicação (por exemplo, notificações sobre a conclusão de
um ciclo ou quando a porta do frigorífico está aberta), como parte dos Serviços para Eletrodomésticos em
Rede. Poderá alterar as suas preferências relativamente a estas notificações, incluindo quais as
notificações que deseja receber ou desativar tais notificações, iniciando a sessão na sua conta de Serviços
para Eletrodomésticos em Rede através da aplicação.
2. Transmissão de dados de Eletrodomésticos em Rede
Se preferir que a Whirlpool não recolha quaisquer dados do seu Eletrodoméstico em Rede, terá de desligar
(desativar) o seu Eletrodoméstico em Rede do seu router sem fios E desligar o botão de ligação sem fios do
seu Eletrodoméstico. Ao desligar (desativar) o seu Eletrodoméstico em Rede também irá desativar a
utilização dos Serviços para Eletrodomésticos em Rede, mesmo que a sua conta de Serviços para
Eletrodomésticos em Rede permaneça ativa. Se apenas desativar a sua conta de Serviços para
Eletrodomésticos em Rede mas não desligar (desativar) o seu Eletrodoméstico em Rede, os dados que não
incluem nem estão associados com os seus Dados Pessoais e que não o identificam especificamente irão
continuar a ser transmitidos à Whirlpool.
3. Dados de outros dispositivos
Todos os serviços opcionais que ative através da Aplicação, incluindo serviços associados com dispositivos
de terceiros (por exemplo, medidores inteligentes para serviços de gestão de consumo de energia) podem
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ser desativados por si a qualquer momento, através da Aplicação.
4. Comunicações de marketing
Não utilizaremos os seus Dados Pessoais com o objetivo de lhe enviar quaisquer comunicações de
marketing diretas, exceto com o seu consentimento prévio. Consequentemente, se optar por receber
sugestões da Whirlpool, através de e-mail ou carta, sobre consumíveis e outros produtos relacionados com
a utilização do seu Eletrodoméstico em Rede, iremos utilizar os seus Dados Pessoais para lhe enviar esse
tipo de comunicação de marketing. Consulte o mecanismo de consentimento de inscrição para estas
comunicações que se encontra no final desta Política de Privacidade.
Note que estes tipos de comunicações de marketing promovem produtos ou serviços, e que estes são
totalmente distintos das notificações através da aplicação (por exemplo, notificações sobre a conclusão de
um ciclo ou sobre quando a porta do frigorífico está aberta), que são parte integrante dos Serviços para
Eletrodomésticos em Rede que são mencionados acima. Para alterar as suas preferências em relação a
notificações (não comerciais), consulte acima.
5. Desativação (cancelar o registo) da sua Conta
Pode escolher desativar (cancelar o registo) da sua conta a qualquer momento, através de comunicação por
escrito para o nosso Responsável pela Privacidade no endereço indicado no número 9 abaixo. Se desativar
a sua conta, os dados recolhidos relacionados com o seu Eletrodoméstico em Rede e com a sua utilização
dos Serviços para Eletrodomésticos em Rede serão mantidos pela Whirlpool e/ou pelo Grupo Whirlpool no
formato agregado ou anónimo, para os propósitos descritos no Ponto III (3) acima. Isto significa que a sua
Conta deixará de estar associada aos seus Dados Pessoais e, assim, será irreversivelmente anónima. A
desativação da sua conta de Serviços para Eletrodomésticos em Rede impedirá que receba mais
notificações, serviços e promoções relacionados com o seu Eletrodoméstico em Rede.
6. Notificações de serviços e outras notificações de segurança
Desde que não tenha cancelado a conta dos Serviços para Eletrodomésticos em Rede, a Whirlpool reservase o direito de o contactar no caso de uma notificação de segurança ou de serviço para o seu
Eletrodoméstico (por exemplo, um aviso de recolha) independentemente das suas preferências de
privacidade. Isto significa que, à partida, estes tipos de notificações de serviço ou de segurança são
permitidos pela lei de proteção de dados aplicável; os seus Dados Pessoais e Dados de Acesso à Rede
serão processados e utilizados para este propósito, mesmo que não tenha dado o seu consentimento.
7. Manter os seus Dados Pessoais
Se cancelou o registo da sua conta de Serviços para Eletrodomésticos em Rede, a Whirlpool tomará as
medidas necessárias, assim que seja razoavelmente possível, para suprimir ou excluir os seus Dados
Pessoais dos sistemas. No entanto, note que a Whirlpool terá de manter os seus Dados Pessoais e Dados
de Acesso à Rede durante o tempo necessário e durante um período razoável após o cancelamento do
registo, no caso de ocorrerem reclamações relativamente aos Serviços para Eletrodomésticos em Rede, de
modo a cumprir as leis e normas aplicáveis e/ou por necessidade de identificar necessidades legítimas de
negócio e efeitos pretendidos, incluindo os definidos no Ponto III acima.
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8. Dados relacionados com menores
Não procuramos nem recolhemos conscientemente Dados Pessoais de menores (pessoas consideradas
menores de acordo com as leis aplicáveis). Se um menor nos fornecer Dados Pessoais, um progenitor ou
responsável por esse menor poderá contactar-nos (através dos dados fornecidos abaixo) para eliminar
essas informações dos nossos registos.
9. Os seus direitos como titular dos dados
As leis de privacidade da UE e as leis de privacidade locais aplicáveis permitem que verifique se a Whirlpool
detém Dados Pessoais sobre si e, em caso afirmativo, sob reserva de determinadas exceções, requerer que
lhe seja fornecida uma cópia destas informações, juntamente com detalhes relevantes sobre a respetiva
fonte de recolha, bem como informação sobre de que modo e para que fins serão os dados processados
pela Whirlpool. Se estiver localizado em determinados países da UE, terá o direito de ser informado,
quando indicado, sobre os detalhes de qualquer entidade de tratamento de dados, responsável de
privacidade local e responsáveis pelos dados, bem como sobre pessoas e entidades a quem os seus Dados
Pessoais possam ser comunicados ou divulgados. Se estiver localizado em determinados países da UE
também poderá pedir que os Dados Pessoais que temos sejam atualizados e/ou corrigidos, tornados
anónimos e, se permitido pela lei aplicável, apagados. Também poderá solicitar a confirmação de que
notificámos quaisquer terceiros, por exemplo, terceiros que são os nossos responsáveis pelo tratamento de
dados e aqueles a quem os seus Dados Pessoais foram comunicados ou divulgados, sobre a necessidade
de atualizar ou corrigir os seus Dados Pessoais.
Pode rever, corrigir e atualizar determinados Dados Pessoais (tais como o seu nome e informações de
contacto) acedendo à sua conta através da Aplicação e editando no seu perfil os seus Dados Pessoais.
Também poderá ter o direito de retirar qualquer consentimento dado sobre o processamento dos seus
dados pessoais, a qualquer momento.
Se desejar exercer os seus direitos como acima mencionado ou colocar qualquer questão sobre a utilização
dos seus Dados Pessoais por parte da Whirlpool, poderá facilmente fazê-lo contactando-nos através do
endereço fornecido no ponto INTRODUÇÃO, ou contactando o serviço de atendimento local da Whirlpool,
como indicado na sua Aplicação ou documentação que acompanha o seu Eletrodoméstico em Rede.
Também poderá contactar o Responsável pela Privacidade do Grupo Whirlpool na Europa, através do
seguinte endereço:
Responsável pela Privacidade
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane 1
I – 20016 Pero (MI)
Milão, Itália.
email: whirlpool_privacy@whirlpool.com
V. ATUALIZAÇÕES À POLITICA DE PRIVACIDADE
Por vezes poderemos atualizar esta Política de Privacidade. Se fizermos mudanças importantes iremos
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alertá-lo através da aplicação, informando-o sobre as alterações e sobre quaisquer escolhas que possa
realizar ou ações que possa ter de tomar.
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