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INTRODUÇÃO 
A Curtiss-Wright Corporation (“a Curtiss-Wright”, “nosso(a)”, “nós”, “nos”) é a responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais recolhidos e tratados por nós para gestão das nossas atividades e cumprimento das nossas obrigações contratuais.   
 
A sua privacidade é importante para nós. A presente declaração de privacidade descreve aos indivíduos que interagem, 
comunicam ou contactam de qualquer forma com a Curtiss-Wright, incluindo as suas filiais e afiliadas, a razão e a forma 
como a Curtiss-Wright utiliza e protege os seus dados pessoais e os direitos associados aos seus dados pessoais.   
 
Quando interagimos consigo, também podemos fornecer declarações de privacidade adicionais relativas a atividades de 
tratamento específicas ou oferecer opções adicionais sobre como a Curtiss-Wright trata as suas informações pessoais.     

Clique num dos links seguintes para aceder à secção que lhe interessar: 

 

Princípios do tratamento de dados pessoais 

Informações pessoais recolhidas por nós 

Porque tratamos as suas informações pessoais 

A base legal para o tratamento das suas informações pessoais 

Partilha dos seus dados pessoais 

Proteção dos seus dados pessoais 

Armazenamento das suas informações 

Os seus direitos como titular 

Lei de privacidade do consumidor da Califórnia 

Alterações à presente Declaração de Privacidade 

Como nos contactar 

 

 

QUEM SOMOS 
A morada registada da Curtiss-Wright Corporation é: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, U.S.A 
 
A Penny & Giles Controls Limited, uma empresa registada em Inglaterra e no País de Gales com o número 00843903, com 
morada registada em 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, 
BH23 6HH, United Kingdom, representa a Curtiss-Wright Corporation na Europa.   

PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
Como responsável pelo tratamento, a Curtiss-Wright é responsável perante si e perante as autoridades de supervisão sobre 
a forma como tratamos os seus dados pessoais. A Curtiss-Wright garante que os dados pessoais serão: 

 tratados de forma legal, justa e transparente. 
 recolhidos para fins especificados, explícitos e legítimos e não serão tratados de formas incompatíveis com estes 

fins. 
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 adequados, relevantes e limitados ao necessário. Por exemplo, não conservaremos mais informações do que as 
necessárias para o fim específico. 

 corretos e, sempre que necessário, atualizados. Serão tomadas todas as medidas razoáveis para garantir que os 
dados pessoais em nosso poder são corretos e não enganosos. 

 não serão conservados durante mais tempo que o necessário. A Curtiss-Wright opera com períodos de 
conservação de dados padrão que, sempre que possível, cumprem os requisitos de documentação.  

 tratados de forma que garanta a segurança adequada dos dados pessoais, incluindo a proteção contra tratamento 
não autorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos. 

 tratados em consideração dos requisitos de responsabilidade e os princípios acima mencionados relativos ao 
tratamento de dados, com recurso a medidas técnicas ou organizacionais adequadas. 

INFORMAÇÕES PESSOAIS RECOLHIDAS POR NÓS 
 Informações disponibilizadas por si. A Curtiss-Wright recolhe dados pessoais de várias formas. Quando interage 

connosco diretamente ou indiretamente através dos nossos prestadores de serviços externos, poderemos 
solicitar-lhe informações pessoais para prestação de um serviço ou realização de uma transação solicitada por si.  
Por exemplo, recolhemos dados através do processo de candidaturas a emprego em que solicitamos o 
preenchimento de formulários. O seu CV e passaporte ou outros documentos de identificação emitidos pelo 
Governo são frequentemente necessários para cumprir os requisitos de uma visita às instalações. Também nos 
poderá facultar as suas informações pessoais quando se corresponde connosco, seja através de entrevistas, 
reuniões ou qualquer outra avaliação, uma consulta, feedback ou mesmo um pedido ao serviço de apoio ao 
cliente.  As informações pessoais recolhidas diretamente a si podem também incluir:  

o Dados relativos à sua identidade, como o seu nome, título, nome da empresa/organização, endereço de 
e-mail, número de telefone e fax e morada física (incluindo rua, cidade, estado, código postal e/ou país). 

o Dados de registo, tais como as informações fornecidas por si quando interage com os nossos funcionários 
por e-mail, correio ou por telefone, quando criar uma conta para utilizar um dos nossos websites, 
incluindo nomes de utilizadores e palavras-passe ou quando se regista para uma vista às instalações. 

o Dados de recrutamento, incluindo informações submetidas no âmbito de uma candidatura a emprego ou 
outras consultas. 

o Dados de marketing e comunicação, incluindo as suas preferências de marketing e as suas subscrições 
das nossas publicações. 

o Dados de desenvolvimento de negócios, quando você ou a sua entidade empregadora se torna(m) um 
parceiro de negócios, um fornecedor de cadeia de fornecimento, representante ou distribuidor ou 
quando realizamos reuniões presenciais consigo. 

o Informações financeiras, incluindo informações de cartões de crédito e outras informações de contas 
financeiras, para permitir a sua aquisição de produtos e serviços Curtiss-Wright disponíveis nos nossos 
websites. 

o Diligência devida, as informações fornecidas por si ajudam-nos a cumprir os nossos processos de 
diligência devida legítimos, incluindo verificação da identidade, prevenção de fraude, atividade criminosa 
ou triagem de partes restritas e outras obrigações legais e profissionais.  

o Informações de controlo de exportações, tais como a sua nacionalidade, país de residência ou outras 
informações pessoais que nos permita avaliar o risco de desvio de produtos ou dados controlados para 
destinos sujeitos a embargo ou outros controlos comerciais e para determinar a sua elegibilidade para 
receção de informações sobre determinadas tecnologias ao abrigo dos regulamentos de controlo de 
exportações. 

o Dados da transação, incluindo consultas sobre encomendas e encomendas dos nossos produtos e 
serviços, detalhes de pagamento realizados ou recebidos por si, quando efetua uma encomenda ou assina 
um contrato connosco, seja em seu próprio nome ou em nome da sua entidade empregadora. 

o Informações sobre registos, incluindo informações fornecidas por si ao preencher formulários de registo 
eletrónicos.  
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o Dados de acesso físico relacionados com detalhes sobre as suas visitas às nossas instalações. 
o Categorias especiais de dados pessoais.  Em algumas circunstâncias, poderemos ser obrigados a recolher 

categorias especiais de informações pessoais (sigilosas).  Por exemplo, em combinação com o registo e 
fornecimento de acesso a um evento ou seminário, podemos solicitar informações sobre a sua saúde com 
o objetivo de identificar e considerar quaisquer incapacidades ou necessidades alimentares especiais.  
Garantiremos sempre tomar medidas de segurança adequadas (p. ex., dispositivos de segurança físicos, 
encriptação e restrições de acesso), em função da natureza dos dados e dos riscos associados aos usos 
previstos. 

o Informações em redes sociais.  As políticas, declarações e orientações de privacidade publicadas pelas 
redes sociais aplicam-se à sua utilização das redes sociais da Curtiss-Wright. Recomendamos que leia as 
políticas e orientações de privacidade de cada rede social que utilizar.   Se acede ao nosso website através 
de uma rede social da Curtiss-Wright, não recolheremos quaisquer dados pessoais, de acordo com as suas 
definições de privacidade em cada rede social.  

o Websites de terceiros.  Os nossos websites podem conter hiperligações para e de websites das nossas 
redes parceiras, anunciantes e filiais. Estes websites de terceiros possuem políticas de privacidade 
próprias, pelas quais não assumimos qualquer responsabilidade.   

o Circuito fechado de televisão (CCTV).  Em algumas localizações, a Curtiss-Wright procederá ao 
tratamento de imagens que o identifiquem pessoalmente, através de sistemas de videovigilânciapara a 
prevenção e deteção de atividades criminosas, proteger e salvaguardar os nossos funcionários e visitantes 
e para cumprir as nossas obrigações ao abrigo da legislação de saúde e segurança. 

o O seu feedback, incluindo sobre os nossos websites, bem como os nossos produtos e serviços no geral. 
 Informações sobre si recolhidas automaticamente. Os nossos websites utilizam cookies e tecnologias 

semelhantes, que recolhem determinadas informações sobre a sua visita a um website da Curtiss-Wright. Os 
cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser armazenados no seu computador ou dispositivo móvel 
com o objetivo de armazenar dados que podem ser acedidos por um servidor da internet no domínio onde o 
cookie foi utilizado.  Estes dados são, normalmente, cadeias de números e letras e outras informações que 
identificam inequivocamente o seu computador ou dispositivo móvel. Os cookies realizam várias funções 
diferentes e permitem-lhe navegar entre páginas na internet de forma eficiente, lembrando-se das suas 
preferências.  Por exemplo: 

o Cada vez que utiliza um dos nossos websites, podemos recolher automaticamente informações 
técnicas, incluindo o endereço de protocolo de internet (endereço IP) utilizado para ligar o seu 
computador ou dispositivo à internet, tipo e versão de navegador, definições de fuso horário, 
tipos e versões de plug-in do navegador, sistema operativo e plataforma. 

o Algumas das informações a seu respeito que recolhemos estão relacionadas com dados de 
utilização. Por exemplo, como utiliza os nossos websites, que páginas visualiza, os números de bytes 
transferidos, as hiperligações em que clicas e os materiais a que acede. Podemos registar a data e a hora a 
que acede ao website, o website a partir do qual acedeu a um dos nossos websites, a sua localização 
geográfica quando acede ao website e qualquer número de telefone utilizado para telefonar ao número 
de contacto fornecido no nosso website e outras ações realizadas nos websites.   

o Utilizamos cookies para rastrear o seu uso do nosso website, mas não usamos cookies para tomar 
decisões a seu respeito ou para lhe enviar informações de marketing por via eletrónica.  

o Muitas destas informações podem constituir informações pessoais, nomeadamente quando combinadas 
com outros conjuntos de dados. Para mais informações detalhadas sobre cookies e outras 
tecnologias de rastreio semelhantes usados por nós, incluindo sobe como desativar ou bloquear 
os nossos cookies no seu computador ou dispositivo móvel, consulte a Política de Cookies no 
website da Curtis-Wright em que se encontra. Em alternativa, pode visitar www.aboutcookies.org ou 
www.youronlinechoices.eu para informações mais abrangentes sobre a gestão de cookies. 
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 Em alguns casos, a Curtiss-Wright recolhe dados pessoais a seu respeito junto de terceiros, tais como referências 
fornecidas por entidades empregadoras anteriores, contactos pessoais ou informações prestadoras do serviço de 
verificação de antecedentes.  Nas circunstâncias permitidas pela lei, recebemos informações pessoais de agências 
de crédito, registos criminais, serviços de barramento divulgados e agências de triagem de partes restritas.   

 Dados de crianças/menores. Os websites da Curtiss-Wright não se dirigem e não devem ser usados por crianças 
ou menores de 16 anos e não tratamos, de forma consciente, informações pessoais de tais indivíduos.  Se é menor 
de idade, na aceção da legislação do seu país d residência, não deve submeter informações pessoais através dos 
nossos websites. 

PORQUE TRATAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
A Curtiss-Wright procede ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos comerciais legítimos, tais como:   

 Informações comerciais de contacto. A Curtiss-Wright recolhe e utiliza informações de contacto comerciais para 
iniciar comunicações ou transações, incluindo para conduzir a devida diligência relativa a um produto ou serviço, 
bem como ao seu fornecimento ou receção. Por exemplo, estas informações de contacto podem ser recolhidas 
para permitir e gerir encomendas, contratos, garantias, manutenção e funções comerciais semelhantes, para 
análise de crédito e cobranças, para o ajudar com os nossos requisitos de conformidade internos e requisitos legais 
e, se necessário, para defender os nossos interesses e reivindicações. 

 Informações de recursos humanos. Para apoiar área funcional de recursos humanos da Curtiss-Wright no 
recrutamento e aquisição de talentos, poderá fornecer-nos informações a seu respeito, tais como o seu CV, 
referências profissionais, informações sobre formação académica, experiência profissional, formação profissional e 
certificações. Poderemos utilizar estas informações para fins de consideração de emprego, verificação de 
antecedentes e qualificação para emprego. Podemos usar terceiros (p. ex., serviços de recrutamento) ou 
plataformas de redes sociais para solicitar, recolher e processar candidaturas a postos de trabalho. 

 Marketing. Como parte da nossa estratégia de marketing e de acordo com a legislação e regulamentações 
aplicáveis, forneceremos as informações que nos solicitar sobre serviços ou produtos e enviar-lhe-emos 
informações de marketing sobre os nossos produtos e serviços. Recolheremos dados sobre a suas atividades online 
e identificar os seus interesses, para que lhe possamos oferecer publicidade relevante para si. Iremos convidá-lo 
para eventos da indústria e comunicar consigo sobre ofertas especiais, notícias, pesquisas e temas 
relacionados.   

 Vendas. Podemos usar as suas informações pessoais para lhe fornecer serviços ou realizar transações por si 
solicitadas, incluindo, mas não se limitando a, o fornecimento de informações sobre os produtos ou serviços 
Curtiss-Wright que adquiriu ou utiliza, o registo de produtos adquiridos, o processamento de encomendas de 
produtos, processamento de reclamações ao abrigo de garantias, substituição de manuais de produtos, responder 
a pedidos ao serviço de apoio ao cliente e permitir a utilização das nossas instalações. 

 Administração técnica. Poderemos utilizar as suas informações pessoais para ajudar a proteger e melhorar as 
nossas redes e sistemas, em conformidade com as diretivas e políticas da Curtiss-Wright relativas à tecnologia da 
informação, incluindo garantir que os nossos websites operam de forma eficiente, para fins de administração 
técnica, de manutenção e suporte, resolução de problemas, análise de dados, testes, investigação, estatística e 
pesquisa. 

 Segurança. Podemos utilizar as suas informações pessoais para apoiar os programas de segurança daCurtiss-
Wright que mantêm a segurança física e controlam o acesso às nossas instalações, escritórios, equipamentos e 
informações. 

 Saúde e segurança. Podemos utilizar as suas informações pessoais para cumprir as nossas obrigações ao abrigo da 
legislação nacional e internacional relativa a segurança e saúde, para a obtenção de consultoria sobre saúde 
ocupacional, garantindo que a Curtiss-Wright cumpre as suas obrigações relativas a indivíduos com incapacidades. 

 Execução. Podemos utilizar as suas informações pessoais para nos ajudar a detetar, prevenir e reagir a fraude, 
violações à propriedade intelectual, violação dos nossos termos e conduções, da lei ou outro uso indevido.  

A BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
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A Curtiss-Wright procede ao tratamento das suas informações pessoais unicamente por razões legais. Como exigido por lei, 
garantimos a existência de uma base legal para o tratamento das suas informações pessoais.  

 Sempre que o tratamento for necessário para a execução de um contrato consigo, os seus dados 
pessoais serão tratados com a base legal de CONTRATO. Por exemplo, necessitamos de tratar os seus dados 
pessoais para proceder a pagamentos, de acordo com os termos de qualquer contrato que tenha connosco, seja 
em seu nome ou em nome da sua entidade empregadora.   

 Sempre que o tratamento for necessário para cumprirmos as nossas obrigações legais, tais como a conformidade 
com a legislação aplicável, regulamentações ou ordens judiciais, procederemos ao tratamento dos seus dados 
pessoais com a base legal da OBRIGAÇÃO LEGAL. Por exemplo, somos frequentemente obrigados ao tratamento 
de informações pessoais com organizações como as autoridades tributárias, agências de crédito, registos criminais 
e serviços de barramento divulgados e agências de triagem de partes restritas.   

 Sempre que o tratamento for necessário para os nossos interesses legítimos e existir uma justificação convincente 
para o tratamento e o tratamento for realizado de forma razoável com o mínimo de impacto mínimo para os 
direitos de privacidade de um indivíduo, os seus dados pessoais são tratados com a base legal do INTERESSE 
LEGÍTIMO.  

 Sempre que o tratamento for necessário para obter o consentimento de um indivíduo para o tratamento dos seus 
dados, os seus dados pessoais serão tratados por nós com a base legal do CONSENTIMENTO. Garantimos que 
qualquer consentimento é obtido por um ato claramente afirmativo, que estabelece uma indicação voluntária, 
específica, informada e não ambígua do consentimento do indivíduo do tratamento dos seus dados pessoais (ou 
seja, uma aceitação positiva). Se o tratamento tiver várias finalidades, será obtido consentimento para cada uma 
delas. O CONSENTIMENTO EXPLÍCITO será obtido usando declarações muito claras e específicas e qualquer 
pedido de consentimento do tratamento será proeminente e separado dos nossos termos e condições. 
Os indivíduos podem revogar o consentimento a qualquer altura e recusarem-se a oferecer consentimento sem 
prejuízo. 

PARTILHA DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
A Curtiss-Wright não venderá ou trocará as suas informações com qualquer terceiro.  De acordo com a lei aplicável e 
apenas quando tal divulgação for necessária para permitir a prestação dos serviços contratados pelos nossos prestadores 
de serviços, a Curtiss-Wright partilhará as suas informações pessoais com terceiros, nos termos seguintes: 

 Curtiss-Wright Corporation. Somos obrigados a partilhar a suas informações pessoais com outros 
membros do nosso grupo, ou seja, as nossas subsidiárias e empresas do grupo, na medida do 
razoavelmente necessário para os fins comerciais legítimos estabelecidos nesta Declaração de 
Privacidade.  

 Obrigações legais. Por lei, somos obrigados a divulgar ou partilhar as suas informações pessoais para cumprimento 
de uma obrigação legal. Por exemplo, somos obrigados a fornecer informações pessoais relevantes às autoridades 
tributárias ou a outra atividade legalmente mandatada, como investigações criminais, processos jurídicos, a 
proteção dos seus direitos, a saúde e segurança dos nossos funcionários, clientes, revendedores e visitantes. 

 Prestadores de serviços. A Curtiss-Wright partilhará as suas informações pessoais com prestadores terceiros 
aprovados, contratados por nós para a prestação de serviços confidenciais em nosso nome. Por exemplo, hosting 
de websites, gestão de relação com clientes, processos de recrutamento, gestão de visitantes, diligência devida de 
clientes e vendedores, gestão de transações financeiras, triagem de partes restritas, serviços de tecnologia da 
informação.  

 Distribuidores e outros parceiros comerciais de confiança. A Curtiss-Wright partilhará as suas informações 
pessoais com distribuidores e outros parceiros comerciais de confiança, que distribuem a si os nossos produtos e 
outros serviços.   

 Transações comerciais. A Curtiss-Wright will divulgará as suas informações pessoais a instituições financeiras 
globais, entidades governamentais e empresas de expedição ou serviços postais envolvidos na execução das 
nossas transações comerciais. 
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 Fusões e aquisições. Em algumas circunstâncias, a Curtiss-Wright irá vender, comprar, alienar, fundir ou 
reorganizar a nossa organização de outra forma. Para tal, divulgaremos informações a seu respeito em nosso 
poder na medida do razoável e do necessário para prosseguir com a negociação ou conclusão de uma fusão, 
aquisição, alienação ou venda de um ativo.   

PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
A Curtiss-Wright leva muito a sério a segurança das suas informações pessoais. Empregamos medidas técnicas e 
organizacionais para permitir um nível de segurança adequado ao risco do tratamento das suas informações pessoais. Estas 
medidas protegem as suas informações pessoais contra perda acidental, acesso, alteração, uso ou divulgação não 
autorizados. Além disso, limitamos o acesso às suas informações pessoais aos funcionários, agentes, subcontratados e 
outros terceiros que dele necessitem.  

 Transferências internacionais. A Curtiss-Wright é uma organização dos Estados Unidos de ação global, pelo que as 
suas informações podem ser transferidas, guardadas ou utilizadas em vários locais do mundo, tais como, sem 
limitações, os EUA, Reino Unido, Costa Rica, Canadá, México, China e Índia.  Isto significa que, quando recolhemos 
as suas informações pessoais, estas podem ser tratadas em países com legislação de proteção de dados diferente 
da do seu país.  

o Transferimos dados pessoais do Reino Unido, UE e Suíça para outros países, alguns dos quais sem um 
nível de proteção de dados adequado determinado pelas autoridades do RU, UE e Suíça.  Por exemplo, as 
suas leis podem não lhe garantir os mesmos direitos de privacidade ou podem não ser capazes de 
responder às suas reclamações.   

o Quando realizamos estas transferências, utilizamos mecanismos legais, tais como as cláusulas contratuais-
tipo da Comissão Europeia ou o Acordo Internacional sobre Transferências de Dados do Reino Unido para 
ajudar a proteger os seus direitos e a transferência dos seus dados é acompanhada destas proteções. 

 Medidas técnicas e organizacionais. Todas as filiais da Curtiss-Wright e agências externas são obrigadas a cumprir 
as provisões da presente Declaração de Privacidade e implementarão medidas contratuais ou outras medidas de 
proteção para garantir um nível de proteção adequado dos seus direitos à privacidade e das suas informações 
pessoais de acordo com as leis do seu país de residência. Estas medidas obrigam a um dever de confidencialidade e 
a uma obrigação da implementação de medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança 
dos seus dados pessoais. 

Implementámos procedimentos para fazer face a qualquer suspeita de violação de dados pessoais e o respetivo detentor, 
bem como qualquer regulador aplicável, serão notificados sempre que a tal sejamos legalmente obrigados. 

ARMAZENAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES 
As suas informações pessoais serão armazenadas em sistemas e instalações propriedade ou operados pela Curtis-Wright ou 
dos nossos prestadores de serviços externos. As informações pessoais podem ser armazenadas em sistemas e instalações 
localizados no interior e no exterior do EEE.  Os seus dados podem ser armazenados em sistemas e instalações localizados 
em países aprovados pela UE e pelo Reino Unido e em servidores situados em países não aprovados pela UE ou RU. Na 
Curtiss-Wright, as suas informações serão armazenadas nos nossos sistemas seguros. 

 Retenção dos seus dados pessoais. A política da Curtiss-Wright é reter apenas os registos necessários para o 
funcionamento eficaz das nossas empresas e para o cumprimento das nossas obrigações perante os indivíduos 
cujas informações pessoais tratamos. A Curtiss-Wright retem os seus dados pessoais em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios. Isto significa que os seus dados pessoais serão retidos apenas durante o tempo 
necessário para a finalidade do seu tratamento. 

 Assim que as informações pessoais deixem de ser necessárias para a finalidade pela qual foram recolhidas, serão 
anonimizadas (na medida do permitido pela legislação aplicável), eliminadas ou destruídas. 

OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR 
O nosso tratamento dos seus dados pessoais é regido por leis nacionais e internacionais relativas à proteção de dados e, na 
qualidade de seu titular, assistem-lhe determinados direitos. Tem o direito a: 
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 Ser informado sobre a recolha e uso dos seus dados pessoais. Recebeu esta informação na presente 
Declaração de Privacidade. 

 Aceder às suas informações pessoais. Permite-lhe obter uma cópia das suas informações pessoais, bem como 
outras informações suplementares (o que corresponde, no geral, às informações já disponibilizadas na presente 
Declaração de Privacidade). Ajuda-o a compreender como e porque usamos os seus dados pessoais e a 
verificar se o fazemos legalmente. 

 Exigir a eliminação ou destruição das suas informações em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se (i) 
o tratamento dos seus dados pessoais deixar de ser necessário para a finalidade pela qual foram recolhidos ou (ii) 
tiver revogado o seu consentimento ao tratamento, quando o consentimento for a única base legal para o 
tratamento dos seus dados pessoais ou (iii) as suas informações foram tratadas de forma ilegal ou (iv) sejamos 
obrigados a eliminar as suas informações de acordo com a legislação aplicável. 

 Correção de dados pessoais incorretos ou atualização, se necessário. É importante que as informações 
pessoais em nosso poder sejam corretas e atualizadas. Por favor, informe-nos de quaisquer alterações às 
suas informações pessoais durante a sua relação connosco. 

 Oposição ao tratamento das suas informações pessoais ou solicitar a restrição ou cancelamento do 
tratamento das suas informações pessoais que lhe possa causar ou lhe cause danos ou dificuldades.   

 Solicitar a portabilidade das suas informações pessoais. A portabilidade dos dados permite-lhe obter e reutilizar 
os seus dados pessoais para os seus próprios propósitos em diferentes serviços de TI e, possivelmente, em 
diferentes organizacionais.  

 Impedir o tratamento dos seus dados para fins de marketing direto. Este direito é absoluto.   
 Não ser sujeito a tomadas de decisões baseadas unicamente em decisões automatizadas ou criação de perfis, e 

compreender a lógica envolvida em tais tomadas de decisões ou criação de perfis, se tal decisão produzir efeitos 
legais a seu respeito ou o afetar significativamente.  

 
Também tem o direito de apresentar reclamação junto de uma Autoridade de Supervisão responsável por 
supervisionar a conformidade a legislação sobre proteção de dados na sua jurisdição, sobre a nossa recolha e 
uso das suas informações pessoais, se acreditar que o nosso tratamento das suas informações pessoais não está 
em conformidade com a legislação sobre proteção de dados.  
 
Mais informações relacionadas com a proteção de dados nacional, incluindo sobre como contactar a sua autoridade de 
supervisão local estão disponíveis em: Global Privacy Laws.  Se necessitar de mais orientações, contacte o Responsável pela 
Proteção de Dados da Curtiss-Wright DPO@curtisswright.com.  No entanto, a Curtiss-Wright agradecerá a oportunidade de 
responder às suas preocupações. Não hesite em contactar-nos relativamente a qualquer reclamação.  Os indivíduos que 
exerçam os seus direitos relacionados com a proteção de dados pessoais não sofrerão discriminação. 
 
Deve ter consciência que nem todos os direitos dos titulares de dados pessoais são absolutos e aplicam-se apenas em 
determinadas circunstâncias. A Curtiss-Wright irá permitir que exerça os direitos que lhe assistam, em conformidade com a 
legislação aplicável. No entanto, mesmo que as suas informações pessoais não estejam abrangidas ou protegidas por 
legislação sobre proteção de dados, procuraremos responder a qualquer pedido ou questão relativa às nossas atividades de 
tratamento de dados. Se tiver questões sobre os seus direitos ou pretender exercer os seus direitos, pode contactar-nos 
através das informações de contacto no final desta Declaração de Privacidade. 

LEI DE PRIVACIDADE DO CONSUMIDOR DA CALIFÓRNIA 
A lei de privacidade do consumidor da Califórnia (California Consumer Privacy Act - CCPA) entrou em vigor no dia 1 de 
janeiro de 2020 e criou vários direitos para os residentes no Estado da Califórnia. Um residente no Estado da Califórnia é 
uma pessoa natural (por oposição a uma empresa ou outra entidade comercial) que reside no referido estado, mesmo que 
a pessoa esteja temporariamente ausente do Estado. 
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Se o titular dos dados pessoais for residente na Califórnia, as suas informações pessoais serão tratadas em conformidade 
com a CCPA. Ao abrigo da CCPA, as informações pessoais são definidas como informações que o identificam, 
relacionadas consigo ou que podem ser associadas a si ou aos seus familiares. Não inclui informações de carácter 
público, com origem em registos federais, estaduais ou do governo local 

A informação prestada nesta secção é exigida pela CCPA e suplementos e são complementadas pela presente Declaração 
de Privacidade.   

 Princípios. A Curtiss-Wright garante o tratamento de informações pessoais de acordo com os princípios do 
tratamento de informações pessoais. Consulte a secção Princípios do tratamento de dados pessoais. 

 Tratamento de informações pessoais. Tem o direito de saber quais as informações pessoais que recolhemos, 
como obtemos estes dados, quais as finalidades comerciais para essa recolha e com quem partilhamos os dados: 

o No que respeita os dados pessoais que recolhemos e a fonte de tais informações, consulte a secção 
Informações pessoais recolhidas por nós. 

o Para saber quais as finalidades do tratamento dos seus dados pessoais, consulte a secção Porque 
tratamos as suas informações pessoais. 

o Partilhamos dados pessoais com terceiros por vários motivos empresariais e comerciais. Para saber as 
categorias de destinatários terceiros com quem partilhamos dados pessoais, consulte a secção Partilha 
dos seus dados pessoais.  

 Venda. Nós não vendemos os seus dados pessoais, pelo que não oferecemos uma possibilidade de autoexclusão 
da venda de dados pessoais. 

 Direitos. Tem determinados direitos no que respeita o tratamento das suas informações pessoais. Tem direito a: 
o conhecer as categorias de informações pessoais que recolhemos. 
o conhecer os detalhes específicos das informações pessoais que recolhemos.  
o conhecer as categorias de fontes a partir das quais recolhemos informações pessoais. 
o conhecer as finalidades para as quais usamos as suas informações pessoais. 
o conhecer as categorias de terceiros com os quais partilhamos as suas informações pessoais. 
o conhecer as categorias de informações que vendemos ou divulgamos a terceiros. 
o exigir a eliminação das suas informações pessoais. 

Deve ter consciência que nem todos os direitos são absolutos e aplicam-se apenas em determinadas circunstâncias. De 
acordo com a legislação aplicável e processos que possam exigir a verificação de identidade, a Curtiss-Wright irá 
fornecer-lhe as informações que solicitar relativas ao período de 12 meses anteriores ao seu pedido, 
gratuitamente e no prazo de 30 dias. 

 Divulgação de pedidos de acesso. A CCPA exige que divulguemos o número de pedidos recebidos e cumpridos, na 
íntegra ou em parte, ou recusados. Os pedidos de acesso dos titulares às informações pessoais anteriormente 
descritos são processados no prazo de 30 dias.   

o Durante o ano de 2021, a Curtiss-Wright não recebeu pedidos de acesso dos titulares. 
 Não discriminação. A CCPA proíbe discriminação pelo exercício dos seus direitos.  A discriminação pode incluir a 

recusa de produtos ou serviços ou a prestação de um nível ou qualidade de serviços diferente ou a cobrança de 
preços diferentes. Se pretender exercer os seus direitos, não sofrerá discriminação. 

o No entanto, se recusar fornecer as suas informações pessoais à Curtiss-Wright ou nos solicitar a sua 
eliminação e as informações forem necessárias para lhe fornecer produtos ou serviços, poderemos não 
ser capazes de concluir essa transação. 

Pode fazer estes pedidos você mesmo ou utilizar um representante autorizado. Se tiver questões sobre os seus direitos ou 
pretender exercer os seus direitos, você ou o seu representante podem contactar-nos através das informações de contacto 
no final desta Declaração de Privacidade.   

 Segurança. A Curtiss-Wright leva muito a sério a segurança das suas informações pessoais.  Por favor, consulte a 
secção Proteção dos seus dados pessoais 
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 Reclamações. Também tem o direito de apresentar reclamação junto do Gabinete do Procurador-Geral 
da Califórnia, responsável por supervisionar a conformidade com a CCPA, sobre a nossa recolha e uso 
das suas informações pessoais, se acreditar que o nosso tratamento das suas informações pessoais não 
está em conformidade com a CCPA.  

Se acredita que a Curtiss-Wright violou a CCPA, pode apresentar uma Consumer Complaint ao Gabinete do 
Procurador-Geral da Califórnia. Se optar por apresentar uma reclamação, terá que explicar exatamente como a 
Curtiss-Wright violou a CCPA e descrever quando e como a violação ocorreu. 

No entanto, a Curtiss-Wright agradecerá a oportunidade de responder às suas preocupações. Não hesite em 
contactar-nos relativamente a qualquer reclamação.  Os indivíduos que exerçam os seus direitos relacionados com 
a proteção de dados pessoais não sofrerão discriminação. 

ALTERAÇÕES À PRESENTE DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 
No mínimo, esta Declaração de Privacidade é revista e atualizada a cada 12 meses. Quando o fizermos, a data da "última 
atualização" no cabeçalho da Declaração de Privacidade será alterada e tomaremos medidas adicionais que possam ser 
exigidas por lei. Verifique regularmente se a declaração foi atualizada, para que tenha sempre conhecimento de quais os 
dados pessoais recolhidos e da forma como são utilizados. 
 
 

COMO NOS CONTACTAR 
Se tiver dúvidas ou preocupações sobre a forma como utilizamos os seus dados pessoais, contacte o Responsável pela 
proteção de dados da Curtiss-Wright:  

 Por correio postal 
Responsável pela proteção de dados 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, UK. 

 Por correio eletrónico  
DPO@curtisswright.com 

 Por telefone 
+44 (0) 1202 034000 

 
 


