AVISO DE PRIVACIDADE PARA VISITANTES
Responsável e Domicílio

Este Aviso de Privacidade é aplicável a todas as empresas do grupo Clariant localizadas no Brasil
que encontram-se listadas no Anexo I ("Clariant")
Os dados pessoais que você nos fornece na qualidade de visitante, prestador de serviços,
transportador, fornecedor e/ou que, de qualquer outra forma, seja necessário para obter acesso aos
sites e dependências da Clariant podem incluir:
nome completo; número do RG e/ou CPF; foto; nome de sua empresa; cargo; informações
relacionadas a sintomas comuns a doenças respiratórias, incluindo a medição da temperatura
corporal; dados biométricos; imagens obtidas através do monitoramento por câmeras ("Dados
Pessoais").
Seus Dados Pessoais serão utilizados exclusivamente para as finalidades descritas neste Aviso de
Privacidade.
Objetivo
Seus Dados Pessoais serão processados com base nos princípios da finalidade, necessidade,
legalidade, proporcionalidade, consentimento em conformidade com a Lei No. 13.709/2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados – “LGPD”) e Política de Proteção de Dados da Clariant.
A confidencialidade dos Dados Pessoais é assegurada por medidas administrativas, técnicas e de
segurança para evitar danos, perdas, alterações, destruição, uso, acesso ou divulgação indevida dos
dados.
Para a Clariant, o tratamento de seus dados de forma legítima e de acordo com a legislação é uma
questão prioritária. Este Aviso de Privacidade complementa quaisquer outros avisos de privacidade
simplificados ou curtos que a Clariant tenha disponibilizado para você na qualidade de titular de seus
Dados Pessoais.
Finalidades
A Clariant precisa coletar seus Dados Pessoais para cumprir com as seguintes Finalidades:
1.
2.
3.
4.

Manter um registro de pessoas que acessam as instalações da Clariant, visando confirmar a sua
identidade, motivo da visita e demais informações fornecidas.
Receber o visitante e direcioná-lo adequadamente ao responsável na Clariant informado no
momento do registro.
Garantir a segurança de todas as pessoas que estão dentro das instalações da Clariant, bem
como das próprias instalações.
Conceder ao visitante acesso às áreas e instalações de acordo com o necessário.
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Tratamento de Dados Pessoais
Os Dados Pessoais que você possa nos fornecer, incluindo os dados do seu documento de identidade,
bem como as imagens que foram geradas durante sua visita pelo circuito interno de vigilância, serão
mantidas em mídias físicas, eletrônicas e/ou digitais por um período razoável necessário ao
cumprimento das Finalidades, sendo posteriormente excluídos ou destruídos sem aviso prévio.
Transferência
Informamos que seus Dados Pessoais poderão ser compartilhados com qualquer empresa
subsidiária, filial ou sucursal do grupo Clariant, a qual observará as disposições contidas neste Aviso
de Privacidade, bem como com terceiros ou prestadores de serviços no Brasil ou no exterior se
necessário ao cumprimento das Finalidades ou de requerimentos legais.
A Clariant não usará seus Dados Pessoais para quaisquer outros fins diversos dos que foram
especificados nas Finalidades.
Informamos que a Clariant adotará as medidas apropriadas para garantir que seus Dados Pessoais
sejam adequadamente protegidos. Geralmente, essas medidas incluem a realização de revisões de
segurança, sessões de treinamento e conscientização com os colaboradores da Clariant e a
celebração de contratos com os terceiros que eventualmente necessitem processar seus Dados
Pessoais para que estes empreguem medidas administrativas, físicas e técnicas similares.
Modificações
Este Aviso de Privacidade poderá ser modificado, alterado ou atualizado a qualquer tempo em razão
de alterações legislativas e/ou, a critério da Clariant, para adequação às políticas de segurança e
privacidade da Clariant. Neste caso, a nova versão do Aviso de Privacidade será publicada no website
da Clariant, bem como em quaisquer outros meios públicos ou privados de comunicação que a Clariant
venha estabelecer.
Procedimento para exercer seus direitos
Você tem o direito de acessar, solicitar a retificação, correção ou exclusão, esclarecer dúvidas,
manifestar oposição e/ou exercer outros direitos relacionados ao tratamento de seus Dados Pessoais.
Basta enviar sua solicitação por e-mail para dataprotectionlatam@clariant.com.
A resposta à sua solicitação será enviada dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data efetiva em que sua solicitação foi recebida pela Clariant, podendo esse prazo ser prorrogado por
mais 30 (trinta) dias, de acordo com os casos previstos na LGPD.
A Clariant pode negar a sua solicitação nos seguintes casos:
1.
2.
3.

Quando o requerente não é o proprietário dos Dados Pessoais ou o representante não estiver
legalmente habilitado pelo proprietário dos Dados Pessoais.
Quando a base de dados da Clariant não dispuser de Dados Pessoais do requerente.
Quando direitos de terceiros possam ser violados.
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4. Quando houver um impedimento legal, ordem em contrário de autoridade competente
restringindo acesso ou não permitindo o tratamento, a retificação, cancelamento ou oposição
Dados Pessoais requerida.
5. Quando os direitos já tiverem sido previamente exercidos pelo titular dos Dados Pessoais ou por
parte seu representante.
Informamos que qualquer dúvida, reclamação ou informação adicional sobre o tratamento de seus
Dados Pessoais poderá ser direcionado ao Encarregado de Dados da Clariant
(dataprotectionlatam@clariant.com) e/ou às Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Última atualização em 15 de dezembro de 2021.
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Anexo I – Empresas do Grupo Clariant no Brasil
O presente Aviso de Privacidade é aplicável às empresas do grupo Clariant listadas abaixo, incluído
suas subsidiárias, sucursais ou filiais:
Clariant S.A, Avenida das Nações Unidas, 18.001, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP 04795-100,
CNPJ 31.452.113/0001-51
Clariant S.A, Avenida Jorge Bei Maluf, 2.175, Vila Theodoro, Suzano, SP, CEP 08686-000, CNPJ
31.452.113/0032-58
Clariant S.A, Rua Industrial, 802, Rio Baixo, Jacareí, SP, CEP 12300-000, CNPJ 31.452.113/002529
Clariant S.A, Avenida Portugal, 3899 - Itapoã | Belo Horizonte - MG, Brazil - CEP 31710-400, CNPJ
31.452.113/0011-23
Clariant S.A, Rua do Sondador, S/N, Lote 4 A Quadra H Parte, Rio das Ostras, RJ, Cep 28.899-010,
CNPJ 31.452.113/0028-71
Companhia Brasileira de Bentonita Ltda, Estada da Fazenda Santa Helena, S/N, Vitória de
Conquista, BA, CEP 45104-000, CNPJ 04.885.978/0001-39
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