
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Regulamentos de Proteção de Dados: Ao responder ao questionário, você concorda com 

as regras de proteção de dados aplicáveis e nos autoriza a coletar, processar e compartilhar 

seus dados pessoais para as finalidades descritas abaixo. 

2) Política de Informação BASF 

Esta mensagem foi enviada em nome da BASF SE, uma empresa registrada na Alemanha, e 

BASF S.A., uma empresa registrada no Brasil, pela Medallia Inc. (""Medallia""), uma empresa 

de Gestão de Experiência de Cliente registrada nos EUA. A pesquisa acima mencionada é 

aplicada pela Medallia dentro do escopo do contrato de processamento de dados de acordo 

com as devidas legislações de proteção de dados. 

Por favor, clique no link ""Cancelar inscrição"" se você deseja cancelar a assinatura de futuras 

pesquisas da BASF SE e BASF S.A. realizadas pela Medallia. 

Informações ao destinatário: as informações contidas neste e-mail são destinadas somente à 

pessoa a quem ele é endereçado e podem conter materiais confidenciais ou de teor 

privilegiado. Se você não é o destinatário correto, está devidamente informado que qualquer 

publicação, duplicação, distribuição ou qualquer outra ação referente a este conteúdo é 

completamente proibida e pode ser ilegal. Se você não é o destinatário correto, por gentileza, 

notifique imediatamente o remetente respondendo a esta mensagem e apagando o e-mail. A 

BASF SE e BASF S.A., suas filiais e/ou empregados ou contratados não podem ser 

responsabilizados pela transmissão incompleta ou incorreta dos conteúdos deste e-mail ou 

seus anexos ou a confirmação de recebimento.  

Ao responder a pesquisa, nós coletamos e tratamos os seguintes dados pessoais do 

participante: nome, endereço eletrônico, cargo, departamento, telefone comercial e celular 

comercial. Nós processamos os dados que você enviou na pesquisa e pelo tempo necessário 

para melhorar nosso desempenho e entregas para você e nossos clientes. Você tem livre 

escolha para enviar os dados. A base legal para o processamento de tais dados encontra-se 

na legislação de proteção de dados aplicável, incluindo o artigo 6, parágrafo 1, ponto (F) do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (“RGPD” ou “GDPR”) caso os 

dados sejam coletados e/ou processados nos países nos quais esse regulamento é aplicável 

(União Europeia) e nas normas relacionadas a seguir:  

• Argentina: Artigos 4, 5 e 11, parágrafo 1, da Lei 25326/2000 - Lei de Proteção de 

Dados Pessoais, se os dados forem coletados e/ou processados na Argentina 

• Brasil: Artigo 7, inciso IX, e artigo 9 da Lei Nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados (“LGPD”), caso os dados sejam coletados e/ou processados 

no Brasil 

• Bolívia: Artigo 56 do Decreto Supremo 1793 de 2013 - Regulamento 

para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação e outros regulamentos pertinentes no Estado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plurinacional da Bolívia, se os dados forem coletados e/ou processados na Bolívia 

• Chile: Inciso 1, da Lei Nº 19628/1999 – Lei de Proteção de Dados Pessoais se os 

dados forem coletados e/ou processados no Chile 

• Colômbia: Regime de Proteção de Dados Pessoais em vigor na Colômbia, se os dados 

forem recolhidos e/ou tratados na Colômbia. Para o Regime Colombiano de Proteção 

de Dados, de acordo com a informação pública de dados pessoais fornecida pela BASF 

Química Colombiana S.A., por favor, acesse https://www.basf.com/es/es/legal/data-

protection.html  

• Paraguai: Artigo 2 da Lei nº 1682/2001, alterada pela Lei nº 1969/2002 - Lei Reguladora 

da Informação Privada, se os dados forem coletados e/ou processados no Paraguai 

• Peru: As disposições da Lei 29733, Lei de Proteção de Dados Pessoais se os dados 

forem coletados e/ou processados no Peru 

• Uruguai: Artigos 5, 9 e 17, parágrafo 1, da Lei 18.331/2008 - Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, se os dados forem coletados e/ou processados no Uruguai 

 

Para tais países, os interesses legítimos encontram respaldo nas finalidades já mencionada. 

Transferência de dados para países terceiros pode ocorrer. Nesses casos, tomamos medidas 

adequadas para salvaguardar a proteção dos dados pessoais de nossos clientes e para 

garantir um nível adequado de proteção de dados. Você tem o direito de se opor ao 

processamento a qualquer momento. Por favor, encontre as “Informações sobre proteção de 

dados para Clientes, partes interessadas e distribuidores da BASF SE” em basf.com/data-

protection-eu para as demais informações exigidas pelo Art. 13 do GDPR e pelas normas de 

proteção de dados pessoais vigentes nos demais países citados acima, quando aplicável.  

O seu representante de proteção de dados pode ser contatado em data-protection@basf.com 

ou no endereço indicado em nossa política de privacidade. 

‘Clique AQUI para ler a política de privacidade da BASF SE e AQUI para ler a política de 

privacidade da BASF S.A. 

 

https://www.basf.com/es/es/legal/data-protection.html
https://www.basf.com/es/es/legal/data-protection.html
https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-at-basf.html
https://www.basf.com/br/pt/legal/protecao-de-dados.html

