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Última atualização: 24/5/2018 
 

Política de privacidade de parceiros profissionais 

Introdução 

A TechnipFMC plc e suas entidades afiliadas (“TecnipFMC") valorizam a confiança de nossas 
relações comerciais atuais e prospectivas, que incluem clientes comerciais, investidores, 
parceiros de negócios, revendedores, fornecedores e outras partes interessadas relevantes da 
TechnipFMC (“Parceiros Profissionais”). 

 

Esta Política de Privacidade descreve como coletamos e processamos Informações Pessoais de 
nossos Parceiros Profissionais. 

 

Para obter mais informações sobre os dados que coletamos em nosso site, consulte nosso Website 
Política de Privacidade  

Informações pessoais 

“Informações pessoais” são dados que identificam você como indivíduo ou se relacionam a um 
indivíduo identificável. 

 

As informações pessoais que podemos coletar incluem: 

• Detalhes Pessoais e Informações de Contato: Nome; endereço; e-mail; detalhes de 
telefone e fax e outras informações de contato; nacionalidade; fotografia, gravações de 
voz e vídeo; assinatura e assinatura eletrônica; CVs recebidos de especialistas de 
fornecedores/subcontratados para projetos; 

• Afiliações Profissionais: Nome, cargo e endereço comercial; 

• Informações Financeiras: número do cartão de Pagamento; número da conta bancária e 
detalhes da conta; declarações fiscais; salário; ativos e renda; falência pessoal; histórico 
de crédito e pontuação de crédito; 

• Preferências de Marketing e Interações de Atendimento ao Cliente: preferências de 
Marketing; entrada em concursos ou promoções; respostas a pesquisas voluntárias; 
gravações de ligações telefônicas com atendimento ao cliente e outros representantes; 

• Dados Operacionais: Transações, vendas, compras, usos, informações de fornecedores, 
credenciais para serviços e plataformas on-line e conteúdo eletrônico produzido por 
titulares de dados usando sistemas da empresa, incluindo comunicações on-line de voz 
e interativa, como blog, bate-papo, uso de webcam e sessões de rede. 

 

Podemos coletar Informações Pessoais de várias maneiras, tais como quando você: participar 

de uma transação ou acordo contratual conosco; participar de nossos programas ou atividades; 

fornecer dados em eventos e feiras de negócios da indústria; quando você visita nossas 

instalações ou visitamos você em seus escritórios; quando você entra em contato com nossos 

serviços de clientes; ou em conexão com suas dúvidas e comunicações conosco. Também 

podemos coletar Informações Pessoais de outras fontes, incluindo seu empregador, empresas 

de dados, bancos de dados acessíveis publicamente e parceiros de marketing conjunto. 
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Quando for solicitado que você forneça Informações Pessoais, você pode recusar. Mas se você 

optar por não fornecer dados que sejam necessários para fornecer os serviços solicitados, 

podemos não ser capazes de fornecer determinados serviços ou você pode não ser qualificado 

para nos fornecer determinados serviços. 
 

 

Como usamos informações pessoais 
 

Usamos Informações Pessoais para: 
 

• Comunicar com você com a finalidade de nosso relacionamento contratual ou interesse 
legítimo. Isso inclui: 

• Acompanhar e responder às suas consultas, relatórios, análises ou 
correspondências sobre produtos, projetos e serviços. 

• Administrar sua(s) conta(s) conosco. 

• Fornecer e melhorar nosso atendimento ao cliente. 

• Facilitar as comunicações no contexto de nossas atividades comerciais. 

• Enviar informações administrativas para você, como alterações nos nossos 
termos, condições e políticas. 

• Aplicar os termos e condições contratuais que regem nosso relacionamento com 
você. 

 

 

• Operar nossos negócios com a finalidade de nosso relacionamento contratual ou 
interesse legítimo. Isso inclui: 

• Fornecer a você nossos produtos, projetos e serviços. 

• Ajudá-lo a nos fornecer seus produtos, projetos e serviços. 

• Pagar a você por quaisquer bens ou serviços que você nos fornecer. 

• Gerenciar o desenvolvimento de produtos e serviços. 

• Monitorar o desempenho para analisar a conformidade com os requisitos de 
qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e segurança (QHSES) 

• Gerenciar e alocar ativos e recursos da sociedade. 

• Realizar planejamento estratégico e gestão de projetos. 

• Compilar registros de auditoria e outras ferramentas de relatórios. 

• Gestão financeira, orçamento e relatórios. 

• Gerenciar nossos planos e procedimentos de recuperação de desastres e 

continuidade de negócios. 

• Manter nossos registros relacionados à fabricação e outras atividades comerciais. 

• Operar e gerenciar nossos sistemas de TI e comunicações. 

• Realizar análise de dados, auditorias e identificar tendências de uso. 
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• Fornecer serviços personalizados e informações de interesse para você com seu 
consentimento, ou se tivermos interesse legítimo. Isso inclui: 

• Entender você melhor e personalizar nossas interações com você. 

• Marketing de nossos produtos, projetos e serviços. 

• Analisar e prever suas preferências para melhorar nossas interações com você e 
fornecer informações que acreditamos ser relevantes para seu interesse 
profissional. 

 
 

• Nos envolver com você como Parceiro Profissional com seu consentimento, quando 
temos um relacionamento contratual ou um interesse legítimo, ou para fins científicos. 
Isso inclui: 

• Envolver você em programas/painéis de profissionais. 

• Entrar em contato com você para sua experiência profissional, por exemplo, no 
contexto de pesquisas relacionadas aos nossos produtos, projetos ou serviços. 

• Colaborar com você em eventos, publicações ou reuniões de consultoria. 

• Buscar suas opiniões sobre produtos, projetos e serviços promovidos pela 
TechnipFMC e nossas afiliadas ou parceiros de negócios para fins de 
desenvolvimento e melhoria. 

• Convidar você a participar de programas, atividades, concursos, eventos ou 
promoções especiais. Alguns deles podem ter regras adicionais contendo 
informações sobre como usaremos e divulgaremos suas Informações Pessoais. 

 

 

• Gerenciar nosso negócio para cumprir nossas obrigações legais ou quando temos um 
interesse legítimo. Isso inclui: 

• Cumprir nossas obrigações de monitoramento regulatório, manutenção de registros 

e relatórios. 

• Realizar auditorias. 

• Detectar, prevenir e investigar fraudes, incluindo realizar verificações de 
antecedentes, due diligence e conhecer as verificações do cliente. 

• Identificar potenciais conflitos de interesse. 

• Cumprir as regras de sanção e as obrigações anticorrupção, antissuborno e de 
transparência. 

• Responder a processos legais como intimações, busca por direitos e soluções 
legais e defender litígios. 

• Conduzir investigações internas, gerenciar denúncias ou reivindicações internas 
e cumprir com políticas ou procedimentos internos. 

 

 

Podemos agregar as Informações Pessoais que você e outros Parceiros Profissionais nos 

fornecem. Se o fizermos, poderemos usar e divulgar tais dados agregados para qualquer 

finalidade. Dados agregados não identificam pessoalmente você ou qualquer outro indivíduo. 
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Como divulgamos informações pessoais 
 

Divulgamos as Informações Pessoais como descrito a seguir: 
 

• Para outras entidades da TechnipFMC para os fins descritos nesta Política de Privacidade. 

• Para pessoal autorizado nos departamentos de Vendas, Compras Globais & 
Procurement, Compliance, Marketing, TI, RH, Jurídico, Finanças e Auditoria, conforme 
necessário, com base em suas responsabilidades de trabalho/necessidade comercial. 
Todos os colaboradores da TechnipFMC geralmente terão acesso a informações de 
contato comercial, tais como nome, cargo, números de telefone no local de trabalho, 
endereços e endereços de e-mail. 

• Para nossos prestadores de serviços terceirizados, para fornecer serviços como análise 
de dados, tecnologia de dados e provisão de infraestrutura relacionada, atendimento ao 
cliente, auditoria e outros serviços. 

• Para outras sociedades com as quais colaboramos em relação a produtos, projetos ou 
serviços específicos. Estes podem incluir nossos parceiros publicitários para produtos, 
projetos ou serviços que desenvolvemos e/ou comercializamos conjuntamente. 

• Para entidades que regulam ou têm jurisdição sobre a TechnipFMC, como autoridades 
regulatórias, autoridades policiais e órgãos públicos e judiciários. 

 

 

Também usamos e divulgamos suas Informações Pessoais como acreditamos ser necessário 
ou apropriado: 

 

• Para cumprir com a lei aplicável e nossas obrigações de monitoramento regulatório e 
obrigações de reporte (que podem incluir leis fora do seu país de residência), para 
responder a solicitações de autoridades públicas e governamentais (que podem incluir 
autoridades fora do seu país de residência), cooperar com a polícia ou por outros motivos 
legais. 

• Para aplicar nossos termos e condições. 

• Proteger nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade e/ou a de nossas 

afiliadas, você ou outros. 
 

Além disso, podemos usar, divulgar ou transferir Informações Pessoais para terceiros em 

conexão com qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture, atribuição, transferência ou 

outra disposição de toda ou qualquer parte de nossos negócios, ativos ou ações (inclusive em 

conexão com qualquer falência ou processo similar). 

 

Preferências de marketing 

Se você não quiser mais receber nossas comunicações de marketing, entre em contato conosco 

conforme indicado na seção Fale Conosco. Em sua solicitação, forneça seu nome e endereço 

onde você deseja não mais ser contatado. Tentaremos cumprir sua solicitação assim que 

razoavelmente possível. Se você optar por não receber nossas comunicações de marketing, 

ainda poderemos enviar mensagens administrativas importantes, a partir das quais não pode 

optar por não receber. 
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Direitos individuais 

Se quiser solicitar para revisar, corrigir, atualizar, ocultar, restringir ou excluir Informações 
Pessoais que você nos forneceu ou se quiser solicitar uma cópia eletrônica de tais Informações 
Pessoais para fins de transmissão para outra empresa (na medida em que este direito à 
portabilidade de dados for fornecido a você pela lei aplicável), você pode entrar em contato 
conosco conforme indicado na seção Fale Conosco. Responderemos à sua solicitação de acordo 
com a lei aplicável. 

 

Em sua solicitação, diga-nos quais informações pessoais você gostaria de mudar, de ter a 
informação ocultada do nosso banco de dados ou nos informe quais limitações você gostaria de 
colocar para nosso uso. Para sua proteção, podemos precisar verificar sua identidade antes de 
implementar sua solicitação. Tentaremos cumprir sua solicitação assim que possível. 

 

Por favor observe que podemos precisar reter certos dados para fins de manutenção de registros 
e/ou para concluir quaisquer transações que você começou antes de solicitar uma alteração ou 
exclusão. Também pode haver informações residuais que permanecerão dentro de nossos 
bancos de dados e outros registros, que não podem ser removidos. 

 

Segurança de dados 

Procuramos usar medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis para proteger 

suas Informações Pessoais. Infelizmente, nenhum sistema de transmissão ou armazenamento 

de dados pode ser 100% seguro. Qualquer transmissão de informações pessoais é por sua 

conta e risco. Se você tiver motivos para acreditar que sua interação conosco não é mais 

segura, notifique-nos imediatamente, conforme indicado na seção Fale Conosco. 

 

Período de retenção 

Manteremos suas Informações Pessoais pelo tempo que for necessário ou permitido, em vista 
do(s) objetivo(s) para o(s) qual(is) foi obtido(s) e conforme descrito nesta Política de Privacidade. 
Os critérios usados para determinar nossos períodos de retenção incluem: (i) o período de tempo 
que temos um relacionamento contínuo com você; (ii) se há uma obrigação legal para a qual 
estamos sujeitos; ou (iii) se a retenção é aconselhável à luz de nossa posição legal (como em 
relação à aplicação de nossos termos contratuais, estatutos aplicáveis de limitações, litígios ou 
investigações regulatórias). 

 

Transferências internacionais 

As Informações Pessoais que coletamos podem ser armazenadas e processadas em qualquer 
país onde tenhamos instalações ou nos quais contratamos prestadores de serviços, incluindo 
nos EUA e onde nossas afiliadas operam. 

 

Alguns países que não são da EEE são reconhecidos pela Comissão Europeia como 
fornecedores em um nível adequado de proteção de dados de acordo com os padrões da EEE 
(a lista completa desses países está disponível aqui). Para transferências do EEE para países 
não considerados adequados pela Comissão Europeia, implementamos medidas adequadas, 
inclusive garantindo que o destinatário esteja vinculado pelas Cláusulas Contratuais Padrão da 
UE, para proteger suas Informações Pessoais. Você pode obter uma cópia dessas medidas 
entrando em contato conosco conforme indicado na seção Fale Conosco. 

 

Dados de menores 
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Nós não coletamos intencionalmente Informações Pessoais de indivíduos com menos de 16 anos. 
 

Atualizações 

Periodicamente, atualizaremos esta Política de Privacidade. Esta Política de Privacidade foi 
atualizada pela última vez na data “Última Atualização” mostrada acima. 

 

Entre em contato conosco 

A empresa responsável pela coleta, uso e divulgação de suas Informações Pessoais sob este 
Aviso de Privacidade é a TechnipFMC plc, One St Paul’s Churchyard, Londres EC4M 8AP, Reino 
Unido. 

 

Se você tiver dúvidas sobre este Aviso de Privacidade, ou se quiser exercer qualquer direito 
individual, entre em contato conosco em Privacy@TechnipFMC.com, ou escreva para: One St 
Paul’s Churchyard, Londres EC4M 8AP, Reino Unido. 

 

Informações adicionais para o EEE 

Você pode apresentar uma reclamação com uma autoridade de proteção de dados competente 

para seu país ou região ou local da alegada infração. Clique em aqui para informações de 

contato para tais autoridades. 


