Política de privacidade
A MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (anteriormente:
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLÓNIA, leva
muito a sério as questões relacionadas com a segurança dos dados pessoais, assim como respeita a legislação
vigente relativa à proteção de dados.
Nas disposições da Política de privacidade que se seguem encontra-se descrito o tipo de informação que
recolhemos, o modo do seu processamento e uso, assim como a forma de mantê-la segura.
1. Dados sobre o tráfego numa página da Internet
Os dados gerais sobre o tráfego na nossa página são automaticamente gravados no log de dados. Estes dados
são registados exclusivamente para a administração técnica da página da Internet e para a criação de
estatísticas, e em caso excecionais são usados para denunciar crimes.
Os dados recolhidos não são disponibilizados a terceiros nem analisados de qualquer forma, a não ser que nos
termos da lei seja obrigatória a publicação destes dados.
Em cada visita à nossa página, são gravados os seguintes dados detalhados:


nome do ficheiro descarregado,



data e hora de descarregamento de dados,



quantidade de dados transferidos,



relatório que informa se o descarregamento de dados foi concluído com sucesso,



descrição do navegador do utilizador,



sistema operacional do utilizador,



IP do utilizador.

2. Dados pessoais
Recolhemos, processamos e utilizamos dados pessoais exclusivamente no âmbito permitido pela lei em vigor
ou quando obtemos a autorização do utilizador.
E-learning
Das pessoas que querem obter um certificado comprovativo de conclusão da formação virtual disponível na
página academy.filtron.eu recolhemos os seguintes dados:


nome e função,



morada,



número de telefone,



e-mail.

Os dados que nos são fornecidos para obter o certificado, são recolhidos, armazenados, e em caso de
necessidade, disponibilizados a entidades externas exclusivamente para este fim. Não realizamos quaisquer
outras operações relacionadas com a recolha, armazenamento, modificação ou transmissão de dados.
3. Política de cookies
Para melhorar o nosso serviço e para permitir a utilização de determinadas funções, utilizamos ficheiros cookie
em diversas páginas. As cookies são pequenos ficheiros de texto gravados e armazenados no computador,
táblete ou telemóvel do utilizador durante a sua visita a páginas da Internet. Algumas cookies (de sessão) são
removidas logo a seguir à conclusão da sessão do navegador, ou seja, após o encerramento do mesmo. Outras
cookies (fixas) ficam gravadas no dispositivo do utilizador, permitindo reconhecer o mesmo em posteriores
visitas à nossa página.
Cookies não permitem o acesso a outros ficheiros gravados no dispositivo do utilizador nem permitem
determinar o e-mail do mesmo.
A maior parte dos navegadores aceita cookies automaticamente. Se o seu navegador utilizar as configurações
padrão, todos os processos serão realizados automaticamente. O próprio utilizador poderá alterar as
configurações relativas à gravação e armazenamento de cookies.
As configurações do navegador podem ser definidas de modo a receber sempre a informação sobre cookies
gravadas e poder decidir se um dado ficheiro deve ser gravado ou não ou desativar permanentemente a função
de gravação de todos ou de algumas cookies.
As questões de ativação ou desativação de cookies dependem das configurações do navegador e podem ser
modificadas pelo próprio utilizador. As configurações de navegadores quanto à utilização de cookies, podem
ser alteradas do seguinte modo:


Navegador Internet Explorer



Navegador Mozilla Firefox



Navegador Chrome



Navegador Safari



Navegador Opera

A restrição de utilização de cookies pode comprometer o funcionamento correto do navegador.
4. Análise de visualização de páginas da Internet
Estatísticas da página da Internet usando Google Analytics
Esta página utiliza Google Analytics, ou seja, uma ferramenta para a análise de estatísticas e visitas de páginas
da Internet, disponibilizada pela Google Inc. (“Google”). A Google Analytics utiliza cookies, ou seja, ficheiros de
texto armazenados no dispositivo do utilizador, permitindo analisar o tráfego duma página. A informação sobre
o tráfego na página recolhida pelas cookies é habitualmente enviada para o servidor da Google nos EUA, sendo
aí também armazenada.
Se numa dada página estiver ativada a função de anonimização do endereço IP, o IP do utilizador gerado será
abreviado para a forma aceite pelos Estados-Membros da UE ou outros signatários do Acordo do Espaço
Económico Europeu. Apenas em casos excecionais o endereço IP será transferido na íntegra para o servidor da

Google nos EUA onde será abreviado.
Na nossa página está ativa a função de anonimização do IP. A pedido do administrador desta página da
Internet, a Google utiliza esta informação apenas para analisar o tráfego na mesma e para criar relatórios sobre
a atividade dos seus utilizadores, assim como presta outros serviços a favor do administrador relacionados com
a utilização da página e da Internet.
A Google não associará o endereço IP enviado pelo seu navegador a outros danos armazenados por si.
Alterando apropriadamente as configurações do navegador, poderá bloquear a gravação de cookies no
dispositivo utilizado. Não se esqueça de que neste caso algumas funcionalidades da página da Internet podem
encontrar-se indisponíveis.
Para bloquear o envio de dados relativos à utilização da página e recolhidos por cookies (incluindo o IP) para a
Google e para bloquear o processamento destes dados pela mesma, deve descarregar e instalar um plug do
navegador disponível no endereço https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Se não quiser descarregar o plug ou se usar o navegador num dispositivo móvel, clique na ligação abaixo para
desativar a gravação de cookies, impedindo a transmissão de dados sobre a utilização desta página para a
Google Analytics (função disponível apenas neste navegador e apenas para este domínio) no futuro; se
remover cookies neste navegador, terá de utilizar novamente a ligação abaixo).
Desativar o envio de informação para a Google Analytics
Mais informações sobre as condições de utilização e proteção de dados podem ser encontradas na página
www.google.com/analytics/terms/gb.html ou www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Direitos de autor
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Todos os direitos
reservados. Toda a informação publicada no serviço www.filtron.eu, isto é, textos, fotografias, gráficos,
composição, é protegida ao abrigo da lei.
6. Alterações à política de privacidade
A sociedade reserva-se o direito de alterar qualquer disposição da presente política de privacidade sem
informar os utilizadores sobre este facto. As alterações introduzidas na Política de privacidade serão sempre
publicadas nesta página. As alterações introduzidas entram em vigor na data de publicação da Política de
privacidade.
7. Contactos
Em caso de perguntas relativas ao serviço www.filtron.eu contacte-nos através de e-mail: kontakt@filtron.pl.

