
Política de Privacidade 
 

O nosso compromisso com a Privacidade Online 

O seu direito a privacidade é importante. Na Trimble, acreditamos que os dados pessoais que você 
decidir fornecer online devem ser utilizados somente para nos ajudar a lhe oferecer produtos, serviços e 
suporte de alta qualidade. Nós exibimos esta Declaração de Privacidade para você se familiarizar com 
as práticas relativas a informações nos websites da Trimble, inclusive o tipo de informações que são 
coletadas e rastreadas, como são utilizadas e com quem são compartilhadas. Nós poderemos atualizar a 
nossa Declaração de Privacidade de tempos em tempos para permanecer alinhado com as alterações 
nos nossos negócios e servi-lo melhor. Incentivamos você a visitar esta página freqüentemente para se 
manter informado acerca das alterações. 

Esta Declaração de Privacidade geralmente abrange a família de sites corporativos Trimble. Estes sites 
são operados pela Trimble Inc de suas instalações. Algumas de nossas subsidiárias ou programas têm 
políticas próprias - e possivelmente diferentes -. Recomendamos que você leia esta política de 
privacidade e aquelas adotadas em todos os sites que você visita. 

Consentimento com a Utilização e Transferência de Dados Pessoais 

Favor observar que se você submeter dados pessoais através dos websites da Trimble, você os estará 
enviando a nós (Trimble Inc), nos EUA. Nós coletaremos, processaremos e transferiremos seus dados 
pessoais em conformidade com esta Declaração de Privacidade de Dados, mas possivelmente não em 
conformidade com as leis do país onde você reside. Ao submeter seus dados pessoais através de um 
website da Trimble, você concorda com a coleta, uso, armazenamento e transferência pela Trimble dos 
seus dados pessoais para os bancos de dados e outros arquivos da nossa empresa, nos locais em que 
estiverem localizados, para as finalidades para as quais foram submetidas e em conformidade com as 
políticas estabelecidas nesta Declaração de Privacidade. 

Tipos de Dados Coletados Online 

Você poderá navegar nos nossos websites sem fornecer dados pessoais. Somente dados não 
pessoalmente identificáveis que a Trimble obter a partir de todas as visitas ao site, tais como o provedor 
de Internet, tipo de sistema operacional/navegador e as páginas acessadas, serão coletados em tais 
ocasiões. Isso significa que a sessão do usuário será rastreada, mas o usuário não será pessoalmente 
identificado.  

Entretanto, há ocasiões em que nós ou nossos parceiros de negócios (tais como nossos fornecedores 
externos de serviços indicados abaixo) necessitarão seus dados. 

Por exemplo, você poderá decidir fornecer seus dados pessoais quando você: 

• Acessar ou cadastrar-se para acessar alguns dos nossos websites, como por exemplo, 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Adquirir produtos ou serviços  
• Registrar-se como usuário de produtos da Trimble  
• Solicitar materiais, serviços para o consumidor e outros serviços, e suporte, conserto e 

atualização de produtos 
• Assinar newsletters e serviços online 
• Participar de concursos e outras promoções patrocinados pela Trimble 
• Criar um perfil de usuário para receber futuras informações, ofertas especiais e 

comunicações 

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


• Submeter pedido de emprego para uma vaga na Trimble 
• Registrar-se para uma conferência Dimensions User Conference da Trimble 

Nas ocasiões em que lhe for solicitado que forneça dados para contato e cobrança (por exemplo, seu 
nome, endereço, telefone, endereço de e-mail, número de cartão de crédito e data de expiração de 
validade), bem como informações sobre o produto ou serviço adquirido (por exemplo, identificação de 
produto, número serial, número de cliente, modelo de produto). Informações demográficas ou outros 
dados pessoais também poderão ser solicitados, todavia o fornecimento voluntário de tais informações é 
opcional. Ao fornecer informações à Trimble, você concorda com a nossa transferência dessas 
informações para os bancos de dados e outros arquivos da nossa empresa, onde quer que estejam 
localizados. 

Uso das Informações 

A Trimble usa os dados pessoais coletados nos seus websites para as finalidades para as quais foram 
solicitadas ou conforme necessário ou permitido na lei aplicável (por exemplo, em alguns países somos 
obrigados a manter faturas sob as leis tributarias). Nós também poderemos usaras informações que 
você fornecer para informá-lo sobre novas versões dos produtos e serviços que você adquiriu ou sobre 
novos produtos, ofertas especiais e serviços oferecidos pela Trimble, suas subsidiárias e empresas 
coligadas ("Empresas Trimble") ou seus parceiros de negócios. É importante observar que você poderá 
optar por não receber informações adicionais da Trimble, conforme exposto detalhadamente abaixo. Nós 
utilizamos informações não pessoais para analisar dados de projeção de vendas nos aspectos 
geográfico, temporal e demográfico. 

Usos específicos de dados pessoais que poderão variar desta Declaração de Privacidade (se houver) 
poderão ser encontrados nos Termos de Uso ou Termos de Serviço ou nas políticas de privacidade 
aplicáveis a determinado serviço, concurso ou promoção. Na medida em que você for notificado acerca 
do uso potencial dos seus dados pessoais de forma distinta daquelas discriminadas nesta Política de 
Privacidade no curso do seu contrato de serviço mantido conosco ou inscrição em determinado concurso 
ou promoção, os usos de dados estabelecidos naquele contrato, concurso ou promoção, prevalecerão 
sobre esta Política de Privacidade.  Favor rever minuciosamente os Termos de Uso, Termos de Serviço 
e políticas de privacidade aplicáveis ao(s) serviço(s) que você adquiriu ou os concursos ou promoções 
nos quais você se inscrever ou em que você participar. 

Com Quem Compartilhamos os Dados 

No curso normal dos negócios, a Trimble não irá vender, comercializar ou locar seus dados pessoais a 
outros sem o seu consentimento para fazê-lo. A Trimble poderá compartilhar os dados pessoais que 
você fornecer online com Empresas Trimble conforme exposto abaixo:  

• Empresas Afiliadas e Parceiros de Negócios. Nós trabalhamos aliados a empresas afiliadas e 
parceiros de negócios que atuam em nosso nome, nas utilizações abaixo discriminadas. Por 
exemplo, um provedor de serviço externo indicado abaixo poderá hospedar ou operar um serviço 
online da Trimble ou processar transações com cartão de crédito. Quando uma empresa afiliada 
ou um dos nossos parceiros de negócios estiver envolvido em uma transação mantida com você, 
podemos compartilhar dados pessoais de identificação relacionadas à transação. 
 

• Revendedores e Distribuidores Autorizados da Trimble.  Nós trabalhamos aliados a e através de 
membros do nosso canal de distribuição para oferecer aos clientes e clientes potenciais 
informações sobre produtos e serviços para o cliente. Por exemplo, a Trimble poderá enviar os 
dados para contato referentes a um cliente potencial a um revendedor autorizado da Trimble 
para responder pedido de cotação de cliente acerca dos produtos Trimble. Alternativamente, a 
Trimble poderá enviar tais dados para contato para habilitar o revendedor autorizado da Trimble 
a fornecer aos clientes atualizações de produtos. A Trimble exige que seus revendedores e 



distribuidores mantenham em sigilo os dados pessoais dos clientes ou potenciais clientes que 
lhes forem reveladas. 
 

• Representantes. Nós utilizamos representantes para nos representar. Por exemplo, os 
representantes poderão atender pedidos, fornecer suporte ou organizar concursos. Aos 
Representantes será concedido acesso apenas às informações necessárias para cumprir suas 
funções, e a Trimble exige de seus representantes que mantenham em sigilo os dados pessoais 
de identificação que lhes forem reveladas. 
 

• Fusões e Reestruturações. Ocorrendo uma reestruturação corporativa, tal como uma fusão, 
aquisição, venda ou transferência de ativos por iniciativa da Trimble fora do curso normal de 
negócios, os dados sobre clientes poderão ser transferidos a terceiros. 
 

• Outras Situações. Finalmente, a Trimble poderá revelar dados pessoais de identificação quando 
acreditarmos de boa fé que tal revelação seja razoavelmente necessária para (i) cumprir a lei, (ii) 
executar ou exigir o cumprimento dos termos dos nossos contratos de usuário (por exemplo, os 
Termos de Uso da Internet adotado pela Trimble), ou (iii) para proteger direitos, bens ou a 
segurança da Trimble, nossos usuários de websites ou outros. 
 

Determinado(s) Provedor(es) de Serviços Externos Especificados 

O(s) seguinte(s) provedor(se) de serviços externo(s) coleta(m) informações através dos nossos websites: 

• Quando você adquire os nossos produtos e serviços de uma loja online, os seus dados de 
contato e cobrança serão coletados pela Wells Fargo Merchant Solutions. Favor examinar a 
Política de Privacidade da Wells Fargo acessando 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml para a descrição completa dos 
procedimentos de privacidade e sistema de segurança de informações adotados pela Wells 
Fargo. 
 

• http://www.verisign.com  
A Trimble utiliza a VeriSign, Inc. para processar transações feitas com cartão de crédito na Loja 
da Trimble. A Trimble repassa à VeriSign o nome do cliente e seus dados de cartão de crédito. 
Para mais informações sobre a VeriSign favor acessar 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html. 

Links 

Favor observar que os nossos websites podem conter links para outros sites. Quando você acessar um 
website de terceiros, mesmo que contenha o logotipo da Trimble e conteúdo referente aos produtos e 
serviços da Trimble, favor compreender que o website é independente da Trimble. Nós não controlamos 
as políticas de privacidade de qualquer website de terceiros. Se você clicar através de um banner de 
anúncio ou link para um website de terceiros e fornecer seus dados, você estará sujeito às políticas de 
privacidade daqueles terceiros. Nós não assumimos qualquer responsabilidade pelas políticas de 
terceiros ou os atos de terceiros. Um link para um website de terceiros não caracteriza uma validação. 

Opção 

A Trimble não compartilhará informações de identificação pessoal que nos forem fornecidas online, 
exceto conforme exposto acima, sem que seja permitida a você a oportunidade de concordar ou optar 
por não fazê-lo. Quando você submeter um pedido para produtos Trimble, cadastrar-se como usuário de 
produtos, serviços ou promoções da Trimble, e quando você submeter um perfil de usuário, você terá a 
oportunidade de nos informar se você deseja receber futuras informações, ofertas especiais e 
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comunicações via e-mail. Todas as comunicações por e-mail marketing e promocionais contem a 
oportunidade para você recusar comunicações futuras. Adicionalmente, a qualquer tempo você pode 
optar por não receber tais informações adicionais da Trimble, mediante envio da sua opção neste sentido 
para privacy@Trimble.com. A Trimble envidará seus melhores esforços para cumprir imediatamente tais 
solicitações. 

Cookies e Opção de Controle do Uso dos Seus Dados Pessoais 

Cookies são pequenas partes de informações armazenados no seu navegador no HD do seu 
computador. Algumas páginas da Trimble possuem cookies enviados pela Trimble ou seus terceiros 
representantes para lhe servir melhor quando você retornar ao website. Se você preferir não receber 
cookies, você tem a opção de configurar o seu navegador para alertar você antes de os cookies serem 
aceitos ou recusá-los inteiramente. Se você assim optar, entretanto, algumas áreas de alguns websites 
poderão não funcionar apropriadamente. 

Você deve ser alertado de que se você revelar voluntariamente dados pessoais online em uma área 
pública, tais dados poderão ser coletados e utilizados por outros. Nós não controlamos os atos dos 
nossos visitantes e usuários registrados. Se você revelar dados pessoais em uma revista, boletim ou 
qualquer outra parte publicamente acessada de um website da Trimble, você o faz sob seu próprio risco, 
e você compreende que os dados que você submeteu poderão ser coletados e utilizados por outros para 
lhe enviar mensagens ou anúncios não solicitados ou para outras finalidades. Lembre-se que a proteção 
da sua privacidade começa com você. Você é exclusivamente responsável por manter o sigilo de 
qualquer senha que você utiliza, e você deve sempre ser cuidadoso e responsável quando revela 
informações online. Embora nós envidarmos razoáveis esforços comerciais para proteger a privacidade 
dos seus dados pessoais, transmissões feitas através da Internet não podem ser totalmente seguras. A 
Trimble não assume qualquer responsabilidade pela revelação de dados devido a erros na transmissão 
ou atos de terceiros não autorizados. A Trimble não pode assegurar ou garantir a segurança de dados 
que você nos transmitir ou transmitir a partir dos nossos serviços. 

Como Você pode Acessar ou Corrigir seus Dados  

Você pode acessar ou solicitar correções das suas informações de identificação pessoal que nós 
coletarmos e mantermos em formato resgatável através do seguinte procedimento: 

1. Entre em contato com o Gerente do Programa de Privacidade da Trimble no endereço 
privacy@Trimble.com para solicitações gerais ou o Departamento de Recursos Humanos da 
Trimble no endereço HR_HELP@Trimble.com para solicitações de pedidos online, enviando 
uma mensagem detalhada esclarecendo a sua solicitação, incluindo: 

 Todos os seus dados de contato (nome, endereço, e-mail e telefone) 

 Detalhes da solicitação (por exemplo, alteração de e-mail, cancelamento de 
assinatura de newsletter, revisão de dados pessoais, etc.). Seja objetivo sobre 
as questões que ensejaram a sua solicitação. 

2. Para proteger a sua privacidade e segurança, nós adotaremos providências para verificar a sua 
identificação antes de conceder acesso aos dados ou fazer correções.  

3. Nós não estabelecemos limites de freqüência ou de taxas sobre a possibilidade de você acessar 
seus dados, entretanto reservamos o direito de negar solicitações não razoáveis para acesso a 
informações e correção. Se este direito for exercido, lhe informaremos os motivos da recusa de 
sua solicitação, e esclareceremos a você um processo de solução de controvérsia, se você 
desejar utilizá-lo. 

4. Se os dados que você desejar acessar não forem mantidos em forma resgatável, 
esclareceremos porque o acesso não pode ser fornecido e como tais dados são coletados e 
utilizados.  
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5. Se os dados cujo acesso foi solicitado forem mantidos em forma resgatável, responderemos à 
sua solicitação no prazo de 10 dias úteis. O acesso aos dados será fornecido na forma de 
revelação, e não envolverá o seu acesso direto aos nossos arquivos de dados, on-line ou off-
line. 

Como Entrar em Contato Conosco 

Se você tiver solicitações ou dúvidas quanto a esta Política de Privacidade, você poderá entrar em 
contato conosco no endereço privacy@Trimble.com. 

Idioma Oficial. O idioma oficial desta Política de Privacidade é o Inglês. Para fins de interpretação ou na 
hipótese de conflito entre as versões em Inglês e versões em outro idioma desta Política de Privacidade, 
a versão no idioma Inglês prevalecerá. 
 

Rev. 28 de novembro de 2016. 
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