Programa de fidelizaçao

Bases do programa
Este website (doravante"site") foi desenvolvido pela Bayer CropScience,S.L. A-3 Madrid-Valencia, Km. 342; 46930 Quart de Poblet (Valência)
(doravante "nós"). Para mais informações sobre o fornecedor do site, consulte os documentos no rodapé do site.

Tratamento de Dados Pessoais
Facultamos abaixo informações sobre como processamos os seus dados pessoais quando utiliza o nosso site. Caso não dê indicação em contrário no
que respeita ao conteúdo apresentado nos pontos seguintes, a base legal para o tratamentos dos dados pessoais resulta do necessário para colocar à
sua disposição as funcionalidades por si solicitadas (art.º 6,1)(b) Regulamento Geral de Proteção de Dados).

Acesso à nossa página
Quando acede ao nosso site, o seu navegador transferirá certos dados para o nosso servidor. Isto é feito por razões técnicas e é necessário
disponibilizar as informações solicitadas. Para facilitar o seu acesso à página, os seguintes dados são recolhidos, armazenados e utilizados:
•
•
•
•
•
•
•

IP
Data e hora de acesso
Diferença de fuso horário para Greenwich (GMT)
Solicitar o estado do conteúdo (site específico)Estado de HTTP acesso/código de estado HTTP
Volume de dados transferidos
Site solicitando acesso
Navegador, configuração de idioma, versão do sistema operativo do navegador e sua superfície

Ao mesmo tempo, para proteger os nossos interesses legítimos, armazenaremos esses dados por um período limitado de tempo, de modo a poder
iniciar um rastreio de dados pessoais em caso de acesso ou tentativa de acesso não-autorizado aos nossos servidores (Art. 6(1)f Regulamento Geral
de Proteção de Dados.

O que são cookies?
O nosso site utiliza os chamados "cookies". Os cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados na memória do seu computador através do seu
browser. Eles armazenam certas informações (por exemplo, o seu idioma preferido ou definições de página) que o seu navegador pode (dependendo
da duração do cookie) transmitir-nos na sua próxima visita ao nosso site.

Que cookies usamos?
Diferenciamos entre duas categorias de cookies: (1) cookies funcionais, sem os quais a funcionalidade da nossa página seria reduzida, e (2) cookies
opcionais, utilizados para fins de análise de sites e marketing. A tabela a seguir contém uma descrição detalhada dos cookies opcionais que
utilizamos:
Cookies opcionais
Nome

Finalidade e Conteúdo

Duração

Fornecedor

Consentimento

Google Tag
Manager

Análise Web:Estes cookies permitem-nos
analisar o seu uso deste site por
atribuindo um identificador único e gerado
aleatório para o seu dispositivo que nos permite
reconhecer o seu dispositivo na sua próxima
visita.

6 meses

Google inc.

Sujeito a consentimento

Quando se acessa, entra no nosso site, o seu navegador transferirá certos dados para o nosso servidor web. Isto é feito por razões técnicas e é
necessário disponibilizar para ppartilhar as informações solicitadas. Para facilitar o seu acesso à página, os seguintes dados são recolhidos,
armazenados e utilizados:
•
•
•
•
•
•
•

Endereço IP
Data e hora de acesso
Diferença do fuso horário para Greenwich (GMT)
Solicitar o estado do conteúdo (site específico) Estado de HTTP acesso/código de estado HTTP
Volume de Dados transferidos
Site solicitando acesso
Navegador do Sistema operativo, configurações de idioma, versão do sistema operativo do navegador e sua superfície

Ao mesmo tempo, para proteger os nossos interesses legítimos, armazenaremos esses dados por um período limitado de tempo, de modo a poder
iniciar um rastreio de dados pessoais em caso de acesso não autorizado ou tentativa de acesso aos nossos servidores (Art. 6(1)(f) Regulamento Geral
de Proteção de Dados.

Sujeito ao seu consentimento
Só utilizamos cookies opcionais se tivermos obtido o seu consentimento de acordo com o referido anteriormente (Art. 6(1)(a) Regulamento Geral de
Proteção de Dados. Após o seu primeiro acesso à nossa página, aparecerá um banner pedindo-lhe que nos dê o seu consentimento para a
configuração de cookies opcionais. Se consentir, colocaremos um cookie no seu computador e o banner não aparecerá novamente enquanto o cookie
estiver ativo. Após o termo da duração do cookie, ou se por questões de validade, for eliminado, o banner reaparecerá na sua próxima visita à nossa
página e pedir-lhe-á novamente o seu consentimento.

Como evitar configurações de cookies?
Claro que pode usar o nosso site sem configurar cookies. No seu navegador, pode definir ou desativar completamente o uso de cookies a qualquer
momento. No entanto, isto pode levar a uma restrição de funcionalidades ou a eventos adversos sobre a facilidade de utilização do nosso site. Pode
opor-se às definições de cookies opcionais a qualquer momento, utilizando a opção de objeção indicada no quadro acima.

Análise de página
O nosso site utiliza o Google Analytics, um serviço de análise web do Google Inc., 1600 Anfiteatro Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados
Unidos Estados ("Google").
A Google irá analisar o seu uso do nosso site em nosso nome. Para isso, utilizamos, entre outros, os Cookies descritos com mais detalhe na tabela
acima. As informações recolhidas pela Google em relação à utilização do nosso site (por exemplo, o URL de referência, as páginas) páginas web que
visita, o tipo de navegador, as definições de idioma, o sistema operativo e a resolução do idioma, servidor, resolução de ecrã) serão transmitidas para
um servidor do Google nos Estados Unidos, onde será armazenado e analisado. Os respetivos resultados serão colocados à nossa disposição de
forma anónima. Neste processo, os seus dados de utilização não estarão ligados ao seu endereço IP completo. Ativamos na nossa página a
funcionalidade de anonimato IP oferecida pela Google, para que os últimos 8 dígitos (tipo IPv4) ou os últimos 80 bits (tipo IPv6) do seu endereço IP
sejam eliminados. Além disso, a Google é certificada ao abrigo da Privacidade UE-EUA, privacidade que garante um nível adequado de proteção de
dados no que diz respeito ao processamento de dados parte da Google nos Estados Unidos.
Pode retirar o seu consentimento para o uso de análises web a qualquer momento, seja através do download e instalação do complemento Google
Browser Plugin, quer gerindo os seus consentimentos na tabela acima, caso em que será colocado um cookie de utilizador excl. Ambas as opções
impedirão o uso de análises web desde que utilize o navegador no qual instalou o add-in ou se não eliminar o cookie de opt-out.
Para obter mais informações sobre o Google Analytics, consulte os Termos de Serviço do Google Analytics, os Princípios de Privacidade e Segurança
do Google Analytics e a Política de Privacidade do Google.

Publicidade Comportamental Online
Esta página utiliza DoubleClick, um serviço de publicidade direcionado do Google Inc., 1600 Anfiteatro Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados
Unidos States ("Google").
A Google irá analisar o seu uso do nosso site em nosso nome. Para isso, utilizamos, os Cookies descritos com mais detalhe na tabela acima. As
informações recolhidas de pela Google em relação à utilização do nosso site (por exemplo, o URL de referência, as páginas web que visita, o tipo de
navegador, configuração de idioma, configuração do sistema operativo e resolução de ecrã) serão transmitidas para um servidor do Google nos
Estados Unidos, onde será armazenado e analisado. Nós e o nosso parceiro Google usaremos esta informação para adaptar os nossos anúncios a si e
aos seus interesses, limitar o número de vezes que o mesmo anúncio lhe é mostrado, avaliar a eficiência das campanhas promocionais e entender
melhor a localização dos visitantes depois de terem visto um certo anúncio. Quando visitar outro site da chamada "Rede de Exibição do Google",
poderá ser apresentado com pop-ups personalizados adaptados aos seus interesses, com base nas informações recolhidas na nossa página.
Pode retirar o seu consentimento a este tipo de utilização de análise web a qualquer momento, quer gerindo os seus consentimentos na tabela acima,
caso em que será colocado uma cookie de exclusão ou descarregando e instalando o Google Browser Plugin. Ambas as opções impedirão o uso de
análises web desde que utilize o navegador no qual instalou o add-in ou se não eliminar o cookie de opt-out.
Para maisinformações sobre o Google DoubleClick,pode consultar o Guia de Proteção de Dados da Publicidade do Google.

Utilização de formulários de contacto
Pode contactar-nos diretamente através dos formulários de contacto disponíveis no nosso site. Em particular, pode fornecer-nos as seguintes
informações:
•
•
•
•
•

Primeiro nome, apelido, sexo e título
Dados de contacto (por exemplo, endereço de e-mail, número de telefone)
Número de transação (por exemplo, ID de pedido)
Mensagem
Qualificação profissional

Recolhemos, processamos e utilizamos as informações fornecidas por si através dos formulários de contacto apenas para o processamento do seu
pedido específico.
Subscrição da nossa newsletter
No nosso site, pode subscrever a nossa newsletter. Com base no seu consentimento prévio, recolheremos e usaremos o endereço de e-mail que
fornece com a newsletter (Art. 6(1)(a) Regulamento Geral de Proteção de Dados. Se quiser receber uma newsletter personalizada, pode fornecer
voluntariamente as seguintes informações adicionais:
•
•
•
•

Primeiro e Último Nome
Título
Género
Outros

Para subscrever a nossa newsletter utilizamos o chamado procedimento de dupla aceitação. Depois de subscrever a newsletter na nossa página,
enviaremos uma mensagem para o endereço de e-mail indicado, solicitando a sua confirmação. Se não confirmar a sua subscrição, será
automaticamente eliminada. Para evitar qualquer utilização dos seus dados pessoais, registaremos a sua subscrição e confirmação, registando o
endereço IP que utiliza ao subscrever, o tempo da sua subscrição e confirmação, mensagens enviadas por nós sobre a sua subscrição e a redação da
sua subscrição e confirmação.
A qualquer momento, com efeito futuro, poderá revogar o seu consentimento para receber a nossa newsletter. Para declarar que pretende cancelar a
subscrição, pode utilizar o respetivo link incluído em todas as newsletters, ou verificar os contactos listados abaixo. (→ Contato)

Serviços Externos ou Conteúdo de Terceiros no nosso website
Incluímos serviços e/ou conteúdos de terceiros no nosso website. Quando utiliza esses serviços de terceiros ou quando é apresentado conteúdo de
terceiros, os dados de comunicação são trocados entre si e o respetivo fornecedor, por razões técnicas.
O respetivo prestador de serviços ou conteúdo poderá também processar os seus dados para fins adicionais próprios. Configuramos os serviços e
conteúdos dos prestadores que processam dados para as suas próprias finalidades, de modo a que qualquer comunicação para outros fins que não a
apresentação dos seus serviços ou conteúdos na nossa página seja bloqueada, ou a comunicação só seja realizada uma vez que tenha optado
ativamente por utilizar o respetivo serviço. No entanto, uma vez que não temos qualquer controlo sobre os dados recolhidos e tratados por terceiros,
não estamos em condições de fornecer informações vinculativas sobre o âmbito e finalidade de tal tratamento dos seus dados.
Para mais informações sobre o âmbito e finalidade da recolha e tratamento dos seus dados, consulte as declarações de privacidade dos prestadores
cujos serviços e/ou conteúdos incluímos e que são responsáveis pela proteção dos seus dados neste contexto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook
Google+
Linkedin
Twitter
Vídeo do YouTube
Google Maps
Instagram
Vídeos vimeo
Pinterest

Utilização da função de recomendação
Se quiser recomendar-nos a terceiros, pode fazê-lo utilizando a função de recomendação na nossa página. Pode, no seu interesse legítimo e no nosso,
enviar uma mensagem a qualquer pessoa se acreditar que o destinatário deseja receber essa informação.
As pessoas que não desejem receber mensagens através da nossa função de encaminhamento podem solicitar para serem incluídas numa lista de
destinatários bloqueados seguindo as instruções na respetiva mensagem.

Utilização de cartões eletrónicos
Pode enviar cartões eletrónicos para outros usando a funcionalidade de e-cards disponível no nosso site. Pode no seu interesse legítimo e no nosso,
enviar um cartão eletrónico a qualquer pessoa se acreditar que o destinatário deseja receber tal cartão eletrónico. Para o efeito, processamos as
informações que forneceu no cartão eletrónico (como o endereço, conteúdo e endereço de e-mail electrónico do destinatário).
As pessoas que não desejem receber cartões eletrónicos através do nosso website podem solicitar para serem incluídas numa lista de destinatários
bloqueados seguindo as instruções na respetiva mensagem.

Uso de la función de recomendación
Si desea recomendarnos a otros, puede hacerlo utilizando la función de recomendación en nuestra página. Usted puede, en su interés legítimo y el
nuestro, enviar un mensaje a cualquier persona si considera que el destinatario desea recibir dicha información.
Las personas que no deseen recibir mensajes a través de nuestra función de recomendación, pueden solicitar ser incluidos en una lista de
destinatarios bloqueados siguiendo las instrucciones incluidas en el mensaje respectivo.

Uso de tarjetas electrónicas
Puede enviar tarjetas electrónicas a otras personas mediante la función de tarjetas electrónicas disponible en nuestra página. Usted puede, en su
interés legítimo y el nuestro, enviar una tarjeta electrónica a cualquier persona si considera que el destinatario desea recibir dicha tarjeta electrónica.
Para este fin, procesamos la información que proporcionó en la tarjeta electrónica (como la dirección, el contenido y la dirección de correo electrónico
del destinatario).
Las personas que no deseen recibir tarjetas electrónicas a través de nuestra página, pueden solicitar ser incluidas en una lista de destinatarios
bloqueados siguiendo las instrucciones incluidas en el mensaje respectivo.

Período de serviço dos dados pessoais
Só conservamos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para as finalidades que nos deu a sua autorização no registo desta página,
salvo disposição legal em contrário (por exemplo, no âmbito de um acordo contratual ou litígios pendentes).
Transferência para processamento de dados
Em alguns casos, para o tratamento dos seus dados, poderemos utilizar prestadores de serviços especializados. Estes prestadores de serviços são
cuidadosamente selecionados e monitorizados regularmente por nós. Com base nos respetivos acordos de processamento de dados, apenas tratarão
dados pessoais de acordo com as nossas instruções e estritamente de acordo com as nossas políticas.
O controlador dos dados de Bayer Hispania, S.L. e como qualidade de tratamento dos responsáveis pelos dados, o acesso aos dados pessoais
recolhidos pela Bayer Hispania, S.L (responsável pelo tratamento de dados) será dado à LOYALIA, S.L. encarregado como responsável pelo
tratamento, com sede em Calle Alcalá, nº 106, Primero, C.P. 28009, de Madrid, apenas para cumprir com os serviços derivados da Promoção e como
de gestor.

Tratamento de dados fora daUE/EE
Os seus dados também serão tratados em países fora da União Europeia (UE) ou no Espaço Económico Europeu ("EEE"), que podem ter um nível de
proteção de dados mais baixo do que os países europeus. Nesses casos, asseguraremos que seja fornecido um nível suficiente de proteção para os
seus dados, celebrando acordos específicos com os nossos parceiros contratuais (cópia disponível a pedido), ou solicitar o seu consentimento
explícito para esse tratamento.

Informação sobre os seus direitos
Em geral, os seguintes direitos estão disponíveis ao abrigo das leis aplicáveis em privacidade de dados:
Direito de acesso à informação sobre os seus dados pessoais armazenados por nós. Direito de requerer a correção, eliminação ou tratamento restrito
dos seus dados pessoais.
Direito de oposição ao processamento com base no nosso interesse legítimo, interesse público ou perfis, a menos que possamos provar que existem
razões convincentes e justificadas que excedam os seus interesses, direitos e liberdade, ou que esse processamento seja realizado para fins de
afirmação, exercício ou defesa de reclamações legais.
Direito a portabilidade dos dados
Direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de proteção de dados.
A qualquer momento, com efeito futuro, poderá revogar o seu consentimento para a recolha, tratamento e utilização dos seus dados pessoais. Para
mais informações consulte o módulo acima que descreve o processamento dos dados em função do seu consentimento
Se desejar exercer os seus direitos, por favor encaminhe o seu pedido para o contacto abaixo (- contacto).

Contacto
Para quaisquer questões que tenha sobre privacidade de dados, por favor escreva ou envie um e-mail oficinaprotecciondatos@bayer.com ou contacte
o Encarregado de Proteção de Dados da Bayer no seguinte endereço: Bayer Hispania, S.L.
Dat ProtectionOﬃce Av. Baix Llobregat, 3 - 5
089/0 Sant Joan Despi (Barcelona)

Alterações à Política de Privacidade
Podemos atualizar a nossa Política de Privacidade de vez em quando. As atualizações da nossa Política de Privacidade serão publicadas no nosso
site. Todas as modificações têm efeito uma vez publicadas no nosso site. Por isso, recomendamos que visite regularmente a página para se manter
informado sobre possíveis atualizações.
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