Timken University
Consentimento e Aviso de Privacidade
A finalidade deste Aviso de Privacidade (“Aviso”) é informá-lo sobre como e por que utilizamos seus
dados pessoais quando você se cadastra no site de aprendizagem da Timken University. Este Aviso é
destinado aos usuários que não são funcionários da Timken Company ou de suas afiliadas globais.
A Timken Company (“nós”, “conosco” ou “nosso”) está comprometida em ser transparente sobre
como coletamos e usamos seus dados pessoais e a cumprir as nossas obrigações de proteção de
dados. É importante que você leia este Aviso para que saiba como e por que utilizaremos os seus
dados pessoais e como eles serão tratados.
Grande parte deste Aviso se aplica globalmente, mas algumas partes se aplicam apenas quando
especificamente exigido pela lei local, por exemplo, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
2016/679 (“RGPD”), um regulamento da União Europeia sobre proteção de dados e privacidade
destinado a todos os indivíduos da União Europeia (“UE”) e do Espaço Econômico Europeu (“EEE”).
Essas partes serão identificadas como aplicáveis apenas conforme exigido por lei.
CONSENTIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORA DA UE
Este item deve ser considerado se o RGPD for aplicável a você.
É importante saber que, ao se cadastrar no site, você consente que os funcionários da Timken
fora da UE tenham acesso às informações pessoais fornecidas durante o cadastramento.
Alguns países nos quais os funcionários da Timken estão localizados, como os Estados Unidos,
são países em que a Comissão Europeia não definiu o fornecimento de um nível adequado de
proteção de dados, seja por meio da legislação interna do país ou pelos compromissos
internacionais assumidos.
É possível revogar o consentimento a qualquer momento ao enviar uma solicitação ao contato
informado no fim deste Aviso. Desse modo, sua conta e as informações pessoais fornecidas
serão removidas do sistema.
AVISO DE PRIVACIDADE
QUEM COLETA AS INFORMAÇÕES?
O controlador dos dados pessoais enviados quando você se cadastra no site de aprendizagem da
Timken University (o “Site”) é a Timken Company, uma empresa de Ohio cuja sede está localizada em
4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720, EUA. Os detalhes para contato podem ser
encontrados no fim deste Aviso.
Um controlador de dados pessoais é responsável por decidir como seus dados pessoais são mantidos
e usados e por notificar você sobre as informações contidas neste Aviso.
QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS?
Ao se cadastrar no Site, você deverá fornecer as seguintes informações:






Nome completo;
Detalhes de contato comercial: endereço de e-mail, número de telefone e endereço postal;
Login e senha;
Respostas para duas perguntas de segurança; e
Idioma de preferência e fuso-horário.

Não será possível se cadastrar no Site sem fornecer essas informações.
Última atualização em 1º de março de 2019 (dbn)

Também coletamos informações à medida que você navega pelo site, como data e hora em que o Site foi
utilizado, detalhes da utilização, endereços IP e informações coletadas por meio de cookies, conforme explicado
em nossa Política de Cookies. Esses recursos permitem que o Site funcione adequadamente e
reconheça o seu navegador quando acessado novamente.
POR QUE COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS E COM QUAIS JUSTIFICATIVAS?
Nós e o fornecedor de serviços terceirizado que hospeda o Site, a Success Factors Inc., utilizaremos
seus dados para processar o seu cadastro e para administrar o Site, incluindo para fornecer a você as
suas atribuições de aprendizado.
Isso inclui enviar e-mails confirmando atribuições de aprendizado nas quais você se inscreveu e
notificá-lo quando um item for adicionado ou removido do seu plano de aprendizado.
Também podemos enviar e-mails para:
-

enviar um certificado de conclusão de cursos concluídos com sucesso
informar sobre treinamentos adicionais que podem ser adicionados ao Site no futuro
pedir feedback sobre o treinamento fornecido e sobre o nosso Site, como eles podem ser
aprimorados e como nos comparamos a outros sites de treinamento on-line

Podemos informar o seu empregador que você concluiu um curso de treinamento. E podemos adicionar
as suas informações de contato ao nosso sistema de gestão de recursos do cliente para associá-lo ao
seu empregador, o nosso distribuidor.
Onde necessário, como em casos em que o RGPD for aplicável, processaremos informações pessoais
sobre você apenas em locais em que tivermos base legal para isso. Para fins de operação do Site, é de
nosso interesse legítimo processar seus dados pessoais conforme descrito acima a fim de cadastrá-lo
no Site, administrar os cursos realizados e enviar os comunicados mencionados.
QUEM TERÁ ACESSO A SEUS DADOS PESSOAIS E ONDE ELES SERÃO ARMAZENADOS?
Seus dados pessoais serão acessados pelos administradores da Timken Company nos Estados
Unidos, para que eles possam administrar o Site e os seus cursos de treinamento, e pelo gerente
regional da Timken e outros representantes de vendas da Timken responsáveis pela conta do seu
empregador. Esses funcionários da Timken podem estar em um país diferente do seu, inclusive nos
Estados Unidos.
O Site opera dentro do nosso sistema de Gestão de recursos humanos, o MySuccess, que é
hospedado e operado pela Success Factors Inc., uma empresa com sede nos Estados Unidos, em
servidores localizados nos Estados Unidos. A Success Factors Inc. é obrigada a proteger seus dados
pessoais e agir apenas em nome e de acordo com as instruções da Timken, conforme exigido por lei.
Como explicado acima, também podemos informar o seu empregador das atribuições de aprendizado
concluídas por você.
Podemos divulgar suas informações pessoais para o comprador de todo ou uma parte do negócio da
Timken ou uma das empresas do grupo.
Podemos divulgar seus dados pessoais quando tivermos obrigação legal, para cumprir ou aplicar
nossos contratos, e para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da Timken, nossos
candidatos, funcionários, clientes e fornecedores.
COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
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A Timken implementou um programa de segurança de informações que inclui medidas físicas, técnicas
e organizacionais para proteger seus dados pessoais da divulgação ou acesso não autorizado,
processamento ilegal e perda acidental ou intencional, destruição ou alteração. Infelizmente, a
transmissão das informações via Internet não é completamente segura. Embora façamos nosso melhor
para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos a
nós. Consequentemente, qualquer transmissão voluntária sua pelo Site é de seu próprio risco.
Manteremos as informações pessoais que obtivermos de você pelo tempo necessário para fornecer o
seu treinamento e para administrar o Site. É possível solicitar a exclusão da sua conta a qualquer
momento utilizando as informações de contato contidas no fim deste aviso. A exclusão da sua conta
resultará na exclusão do seu histórico de aprendizado.
Também reteremos seus dados pessoais, se necessário, para lidar com reclamações ou outros
problemas que surgirem ou para avaliar ou defender nossos direitos legais, bem como estar em
conformidade com as leis e os regulamentos.
QUAIS SÃO SEUS DIREITOS DE ACORDO COM O RGPD?
Nos lugares em que o RGPD se aplica, você tem diversos direitos, que estão sujeitos a certas
condições e isenções de acordo com o RGPD e suas leis locais de implementação. Esses direitos
incluem o direito de:






solicitar acesso às suas informações pessoais, o que permite que você receba uma cópia dos
dados pessoais que temos sobre você e verificar se estamos processando os dados de acordo
com a lei;
exigir que corrijamos dados incorretos ou que completemos dados incompletos sobre você;
solicitar a exclusão de suas informações pessoais, o que, quando aplicável, permite que você
exija a exclusão ou remoção de seus dados, por exemplo, quando os dados não forem mais
necessários para fins de processamento;
solicitar a transferência das suas informações pessoais para terceiros; e
solicitar a restrição do processamento de suas informações pessoais, por exemplo, se desejar
estabelecer a precisão ou o motivo do processamento.

Você também tem o direito de se opor ao processamento das suas informações pessoais quando
estivermos agindo de acordo com nossos interesses legítimos (ou de terceiros) e houver algo em
relação à sua situação específica que faça com que você queira se opor a esse processamento.
Normalmente, você não precisará pagar uma taxa para acessar suas informações pessoais ou exercer
outros direitos. Entretanto, podemos cobrar uma taxa razoável se sua solicitação for claramente
infundada ou excessiva. Como alternativa, podemos nos recursar a cumprir com a solicitação em tais
circunstâncias.
Se desejar exercer algum desses direitos, entre em contato conosco usando os detalhes de contato da
seção “Entre em contato conosco” deste Aviso.
Esforçamo-nos para processar seus dados pessoais de acordo com as obrigações legais aplicáveis,
mas, caso deseje fazer uma reclamação sobre isso, encaminhe-a utilizando os detalhes de contato
abaixo.
Se estiver cedendo seus dados em conformidade com o RGPD, você também terá o direito de
apresentar uma reclamação a uma autoridade de supervisão se estiver descontente com o modo como
lidamos com seus dados pessoais e se não tivermos fornecido uma resolução satisfatória à sua
solicitação.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
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Para entrar em contato conosco, fale com o Escritório de privacidade de dados da Timken Company
conforme indicado a seguir:
The Timken Company
Data Privacy Office/Legal
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720 USA
DataPrivacyOffice@Timken.com
+1 234.262.2207
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