
Política de privacidade - Software PROFIS 

 

As aplicações Web e móvel PROFIS, incluindo Hilti Quantity Takeoff e todos os módulos complementares 

(designações «aplicação e aplicações móveis» ou «softwares») são fornecidos pela Hilti (para uma definição 

de «Hilti» no seu país, clique aqui). Na presente política de privacidade, as formulações que utilizam os termos 

«nós», «nosso/a», etc. fazem referência à Hilti. Pelo contrário, os termos «o utilizador», «seu/sua», etc. 

referem-se a si enquanto utilizador das aplicações Web e móvel PROFIS. Leia a presente Política de 

privacidade deste Web site cuidadosamente.  

Sabemos que se preocupa com a segurança dos seus dados pessoais. Queremos que saiba que nós também. É 

por este motivo que processamos os dados pessoais com o maior cuidado e discrição. A nossa reputação não se 

limita a fornecer produtos de qualidade e um serviço de apoio ao cliente de excelente, engloba igualmente o 

nosso compromisso em termos de proteção da privacidade na Internet. A presente política de privacidade do 

Web site descreve os nossos métodos de recolha, de processamento e utilização dos seus dados pessoais 

aquando das suas visitas e/ou da sua inscrição nas nossas aplicações Web e móvel PROFIS.  
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O que são dados pessoais? 

A expressão «dados pessoais» tal como utilizada no presente documento designa todas as informações que lhe 

são atribuídas ou atribuíveis na qualidade de utilizador das nossas aplicações Web e móvel PROFIS, quer estas 

informações tenham sido introduzidas pelo utilizador, recolhidas do utilizador ou obtidas de qualquer outro 

modo. No entanto, a expressão «dados pessoais», tal como utilizada no presente documento, não inclui as 

informações de carácter pessoal introduzidas ou geridas pelo utilizador na base de dados acessível através das 

aplicações Web e móvel PROFIS, na medida em que estes dados pessoais são considerados dados do cliente, 

nos termos do contrato de subscrição do cliente e dos seus documentos anexados («Acordo de subscrição»), 

celebrado entre a Hilti e o cliente visado («Cliente»). Deste modo, a presente política de privacidade não se 

aplica a dados do cliente deste tipo. 

Quem é responsável pelo processamento adequado dos seus dados pessoais? 

https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/local-temp/local-temp/impressum.html


Na qualidade de fornecedor das aplicações Web e móvel PROFIS, a Hilti assume a responsabilidade do 

controlo de todos os dados pessoais recolhidos, processados e utilizados por nós no âmbito da sua utilização 

das aplicações Web e móvel PROFIS. No entanto, a Hilti não pode ser responsabilizada pelo controlo dos 

dados do cliente (conforme descrito na secção «O que são dados pessoais?» acima). A Hilti recolhe, processa 

ou utiliza os dados dos seus clientes nos termos de um Acordo de subscrição apenas na qualidade de 

processador de dados, em nome do Cliente em causa e com base no acordo relativo ao processamento de dados 

celebrado com o referido Cliente nos termos do Acordo de subscrição correspondente, bem como em 

conformidade com as leis em vigor relativas à proteção de dados.  

O que fazemos com os seus dados pessoais? 

Recolhemos, processamos e utilizamos os seus dados pessoais somente para os seguintes fins:  

 Administrar, explorar, manter e melhorar as aplicações Web e móvel PROFIS. Oferece-lhe uma 

experiência mais personalizada das aplicações Web e móvel PROFIS (adaptando, por exemplo, os 

conteúdos às suas preferências pessoais);  

 Avaliar a sua admissibilidade relativa a determinados tipos de ofertas, produtos ou serviços;  

 Ajudamos a melhorar e a personalizar as suas aplicações Web e móvel PROFIS, bem como os nossos 

produtos e serviços (nos termos previstos na lei); 

 Realizar análises e investigações dos nossos clientes, incluindo estudos de mercado de âmbito geral ou 

inquéritos relativos às necessidades dos nossos clientes e às suas opiniões sobre questões específicas de 

modo a criar modelos de venda e transmissão, em seguida, a analisar a eficácia das nossas publicidades 

numa base anónima (por agregação dos dados, por exemplo) ou individual (nos termos previstos na lei); 

 Responder às suas eventuais perguntas e pedidos durante a utilização das aplicações Web e móvel 

PROFIS. Estes pedidos de assistência são acompanhados pelo administrador de cliente do subscritor das 

aplicações Web e móvel PROFIS. Estes regem-se pelas condições gerais definidas no Acordo de 

subscrição; 

 Comunicar com o utilizador outros assuntos (por exemplo, envio de lembretes, notícias técnicas, 

atualizações, alertas de segurança, mensagens de assistência e administrativas ou boletins de serviços); 

 Respeitar as obrigações legais, evitar qualquer utilização ilícita das aplicações Web e móvel PROFIS, 

resolver conflitos e aplicar os nossos acordos;  

 Para qualquer outra utilização que o utilizador tenha expressamente concordado. 

 Para qualquer outro fim autorizado pela lei em vigor. 

Quando exigido por lei, podemos solicitar-lhe a sua autorização antes de recolher, processar e utilizar os seus 

dados pessoais no âmbito das utilizações acima mencionadas. Do mesmo modo, se considerarmos utilizar os 

seus dados para outros fins, sejam estes novos ou diferentes, informá-lo-emos e procederemos à sua utilização 

apenas se as disposições legais em vigor o exigirem ou autorizarem ou se nos der o seu consentimento. 

O acesso aos seus dados pessoais será acordado a um círculo restrito de pessoas no seio da Hilti 

(nomeadamente, colaboradores do departamento de vendas, da assistência, do departamento jurídico, do 

departamento financeiro, da informática e da contabilidade, bem como alguns quadros superiores com 

responsabilidades específicas) e apenas para os fins pré-citados. 

Quais são os tipos de dados pessoais que podemos recolher, processar e utilizar? 



Os dados pessoais (com exceção dos dados do cliente, conforme descrito na secção «O que são dados 

pessoais?» acima) que recolhemos, processamos e utilizamos no âmbito das aplicações Web e móvel PROFIS 

não incluem apenas as informações que recolhemos aquando das suas interações com as aplicações Web e 

móvel PROFIS, mas também as informações que nos fornece voluntariamente através das aplicações Web e 

móvel PROFIS em várias situações (por exemplo, quando envia um e-mail à nossa equipa de apoio ao cliente, 

etc.). Assim sendo, não nos é possível estabelecer uma lista exaustiva de todos os eventuais tipos de dados 

pessoais que poderemos recolher, processar e utilizar. Regra geral, os habituais tipos de dados pessoais 

incluem as seguintes informações:  

 Nome de utilizador e palavra-passe (gravados de forma encriptada); 

 Informações associadas ao perfil do utilizador (ou seja, nome próprio, apelido, e-mail, número de 

telefone, endereço);  

 Preferências do utilizador (por exemplo, os parâmetros de preferência do idioma); 

 Endereço IP, sistema operativo, tipo de browser, versão do browser, idioma do browser, configuração do 

browser, nome do fornecedor de acesso à Internet e outros tipos de informações relativas ao seu 

computador e à sua ligação, de modo a identificar o seu tipo de periférico, a ligar-se às aplicações Web e 

móvel PROFIS, a autorizar a troca de dados entre o utilizador e o seu periférico, bem como a garantir 

uma utilização simples das aplicações Web e móvel PROFIS;  

 Se utilizar a versão móvel das aplicações Web e móvel PROFIS: informações relativas ao sistema 

operativo móvel, versão da aplicação, nome do prestador dos serviços e outros tipos de informações 

relativas ao seu periférico e à sua ligação, de modo a otimizar a aplicação móvel, a estabelecer uma 

ligação aos nossos servidores para garantir os serviços de sincronização, bem como a melhorar e a 

fornecer assistência para a aplicação móvel; 

 O URL e endereço IP do Web site a partir do qual acede ou é direcionado para as nossas aplicações Web e 

móvel PROFIS, incluindo a data e hora; 

 Sites secundários visitados e funcionalidades utilizadas quando está ligado às nossas aplicações Web e 

móvel PROFIS, ligações seguidas a partir das aplicações Web e móvel PROFIS, incluindo a data e hora; 

 Totalidade do percurso URL (Uniform Resource Locator) para, através e a partir das aplicações Web e 

móvel PROFIS, incluindo a data e hora;  

 Termos introduzidos para efetuar pesquisas;  

 Informações de utilização recolhidas, por exemplo, por cookies ou outras tecnologias semelhantes 

(conforme indicado no paragrafo seguinte); 

 Autorizações, acordos, etc. dados no âmbito da utilização das aplicações Web e móvel PROFIS.  
 

As aplicações Web e móvel PROFIS utilizam cookies e outras tecnologias semelhantes e/ou criam perfis 

de consumidores/utilizadores a partir dos dados de utilização? 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto colocados no diretório do seu browser. Quando acede a um Web 

site, um cookie presente num dispositivo envia informações ao browser. Os cookies são extremamente comuns 

e utilizados por um grande número de Web sites. No geral, o objetivo dos cookies é melhorar o desempenho do 

Web site visitado e a experiência do utilizador neste Web site, mas os cookies podem igualmente servir para 

fins publicitários (o que explicaremos abaixo).  



A Hilti utiliza os tipos de cookies e outras tecnologias semelhantes que seguem o âmbito das aplicações Web e 

móvel PROFIS: 

 Google Analytics (um cookie que permanece no seu computador depois de fechar o seu browser): este 

Web site utiliza o Google Analytics, um serviço de análise Web fornecido pela Google, Inc. (abaixo, 

«Google»). O Google Analytics recorre a cookies, ou seja, ficheiros de texto colocados no seu 

computador, de modo a ajudar o Web site a analisar a forma como os utilizadores o utilizam. As 

informações geradas pelo cookie sobre a sua utilização do Web site são transferidas para a Google, que as 

armazena em servidores nos Estados Unidos. Antes de serem transferidas, estas informações são tornadas 

anónimas através da eliminação do último byte do seu endereço IP. A Google processa estas informações 

por nós, com o objetivo de avaliar a sua utilização do Web site, compilar relatórios sobre a atividade do 

Web site e fornecer outros serviços ligados à atividade do Web site e à utilização da Internet. A Google 

não associa o seu endereço IP a nenhum outro dado na sua posse. O utilizador tem o direito de recusar a 

utilização de cookies, selecionando os parâmetros adequados no seu browser, mas observe que, deste 

modo, é possível que não possa utilizar todas as funcionalidades deste Web site. Pode igualmente decidir 

não participar na recolha dos seus dados de utilização (incluindo o seu endereço IP) e no processamento 

dos dados pela Google, transferindo e, em seguida, instalando um módulo adicional para o seu browser 

Web atual, disponível no seguinte endereço: tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 JsessionID (cookie de sessão que permanece ativo até ao momento em que fecha o seu browser Internet): 

A Hilti utiliza um cookie que serve para identificar o utilizador durante a sua sessão nas aplicações Web e 

móvel PROFIS. O cookie JsessionID recolhe o ID da sessão do utilizador, mas não armazena nenhum 

dado pessoal depois do utilizador fechar a sua sessão. Nenhum dado é transferido para terceiros. 

Pode modificar a configuração dos seus cookies ou recusar aceitá-los, o que limita a quantidade de dados 

pessoais que recebemos a seu respeito. O menu «Ajuda» situado na barra de ferramentas da maioria dos 

browsers explica como impedir o seu browser de aceitar novos cookies, como programar o seu browser de 

modo a ser notificado em caso de receção de um novo cookie ou como desativar totalmente os cookies. No 

entanto, observe que neste caso é possível que não possa beneficiar de determinadas funções e elementos do 

Web site e das aplicações Web e móvel PROFIS, correndo o risco de não poder utilizar este software de todo, 

em função dos seus parâmetros; para informações mais amplas sobre a configuração do sistema necessária para 

utilizar as aplicações Web e móvel PROFIS, consulte a página de descrição do produto. 

 

Normalmente, recolhemos dados de utilização, tal como o número de acessos às aplicações Web e móvel 

PROFIS, a sua duração de utilização, o número e o tipo de funções do software utilizadas, o número e o tipo de 

cálculos e/ou de projetos, o número e a configuração das nomenclaturas subjacentes aos cálculos e/ou aos 

projetos individuais, e isto, com o intuito de fornecer informações sobre questões de qualidade, tais como erros 

de software, defeitos de produtos ou campanhas de revisão e de criar perfis de utilizadores/clientes protegidos 

por um pseudónimo, para fins publicitários ou de estudos de mercado e para a personalização das aplicações e 

dos softwares da Hilti mediante os pedidos dos clientes. Para este efeito, são criados perfis de utilizadores 

protegidos por um pseudónimos para o software, caso seja necessário, em vários periféricos. Pode renunciar à 

criação de perfis de utilizadores protegidos por um pseudónimo para fins publicitários, de estudos de mercado 

ou para a personalização do software em qualquer altura e com efeitos imediatos. Se pretender renunciar à 

criação de perfis de utilizadores protegidos por um pseudónimo, desmarque a caixa durante o processo de 

inscrição ou nos parâmetros do software.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

INFORMAÇÃO SOBRE O CONSENTIMENTO LIVRE E OPCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE PERFIS 

DE UTILIZADORES/CLIENTES 

Ao marcar a caixa relativa ao consentimento para a criação de perfis de utilizadores personalizados durante o 

processo de registo ou nos parâmetros do software, o utilizador autoriza que, para fins de publicidade 

personalizada, de estudos de mercado, de organização do nosso processo comercial e de personalização do 

nosso Web site, das nossas aplicações e do nosso software, recolhamos, exploremos e utilizemos os dados 

pessoais de utilização (tais como o número de acesso ao software e as durações de utilização, o número e o tipo 

de funções de software utilizadas, o número e o tipo de cálculos e/ou de projetos e o número e a configuração 

de nomenclaturas subjacentes aos cálculos e/ou aos projetos individuais), determinados casos, em vários 

periféricos e no âmbito da criação de perfis de consumidor e utilizador, que os associemos a outros dados 

pessoais que tenhamos recolhido ou recolhermos sobre o utilizador, no âmbito da nossa relação comercial, para 

a implementação, execução ou cessação de relações contratuais (por exemplo, o nome e o endereço da 

empresa, o histórico das encomendas dos clientes e das encomendas de compra, o seu setor e a sua filiação).   

 

Se nos fornecer o consentimento acima mencionado, utilizaremos os dados (incluindo as informações que 

possam identificá-lo pessoalmente) para analisar o comportamento do cliente e do utilizador, para examinar as 

necessidades e as opiniões dos nossos clientes e utilizadores relativas a determinadas questões, para melhorar 

as nossas vendas e as nossas estruturas de transação comerciais e também para analisar o impacto de medidas 

publicitárias específicas. Utilizaremos igualmente os dados (incluindo os dados pessoais) para fins de 

marketing direto, com o objetivo de lhe proporcionar, por exemplo, informações sobre produtos e serviços ou 

campanhas de marketing que poderão interessar-lhe pessoalmente. Receberá apenas correio eletrónico, 

SMS/MMS, fax ou chamadas de telemarketing promocionais, se tiver fornecido o seu consentimento explícito 

e complementar para estes fins e se não tiver anulado o mesmo ou se estivermos legalmente autorizados para o 

efeito. O acordo para a criação de perfis de utilizadores personalizados é dado voluntariamente e pode ser 

anulado em qualquer altura, com efeito futuro junto da Hilti. Pode anular o seu acordo desmarcando a respetiva 

caixa nos parâmetros do software. 

A Hilti reserva-se o direito de recolher, explorar e utilizar os seus dados pessoais no futuro, mesmo se tiver 

anulado o seu acordo, se e na medida em que tal seja autorizado ou previsto na lei. 

 

Por que motivo e com quem partilhamos os dados pessoais? 

No âmbito das utilizações acima mencionadas, poderemos comunicar os seus dados pessoais a terceiros, 

incluindo outras empresas do grupo Hilti. Não vendemos, comercializamos, alugamos, divulgamos, 

transferimos nem partilhamos, de qualquer outra forma, os seus dados pessoais, salvo nos casos mencionados 

abaixo ou mediante o seu consentimento para um contexto específico (por exemplo, quando autoriza outros 

tipos de transferências de dados nos termos da inscrição num serviço específico). Quando comunicamos dados 

pessoais, fazemo-lo em estrita conformidade com as disposições legais em vigor.  

Os potenciais destinatários dos seus dados pessoais são enumerados abaixo: 

 Outras empresas do grupo Hilti e parceiros comerciais da Hilti: Poderemos partilhar os seus dados 

pessoais com outras empresas do grupo Hilti (por exemplo, com as organizações de mercados Hilti, 

responsáveis pelo próprio Web site local) e com os nossos parceiros comerciais, em caso de motivo 

legítimo (por exemplo, se um parceiro nos fornecer uma parte dos serviços que tiver encomendado, 



comos os prestadores de serviços de correio eletrónico) e quando esta comunicação é autorizada por lei. 

A autorização legal é considerada acordada, por exemplo, se tiver consentido a comunicação dos seus 

dados pessoais ou se as disposições legais em vigor o autorizem ou exijam. Em todos os casos em que 

comunicamos os seus dados a outras empresas do grupo Hilti ou aos nossos parceiros comerciais, 

procedemos apenas deste modo para fins específicos.  

 Prestadores de serviços externos: recorremos, por vezes, a prestadores de serviços externos (empresas ou 

pessoas mandatadas por nós) para cumprir determinadas funções em nosso nome e seguindo as nossas 

instruções. Exemplos: gestão de base de dados, serviços de manutenção, análises Web, processamento de 

solicitações, entrega de encomendas, envio de correio postal e eletrónico, eliminação de informações 

redundantes nas listas de clientes, análise de dados, assistência à venda e ao marketing, processamento 

dos pagamentos por cartão de crédito e serviço de apoio ao cliente. Estes prestadores de serviços externos 

podem incluir, por exemplo, empresas informáticas, empresas de processamento de cartões de crédito, 

agências de notação de risco e consultores jurídicos, financeiros ou outros. Qualquer prestador terceiro 

tem acesso somente aos dados pessoais necessários para o cumprimento das suas funções específicas e 

exclusivamente para fins de cumprimento das funções em questão. Certificamo-nos de que todos os 

prestadores de serviços terceiros tomem conhecimento destas obrigações e cumpram as mesmas. Além 

disso, garantimos que todos os prestadores de serviços terceiros encarregados pelo processamento dos 

seus dados pessoais fazem-no em conformidade com a legislação aplicável em termos de proteção dos 

dados e tomam medidas de segurança organizacionais e técnicas adequadas.  

 Tribunais, autoridades responsáveis pela aplicação da lei e organismos de regulamentação: os seus dados 

pessoais podem ser comunicados quando julgarmos que tal comunicação é necessária para estar em 

conformidade com a lei, para proteger os direitos ou a segurança do nosso Web site, de outros utilizadores 

ou terceiros (por exemplo, para a proteção contra fraudes). Pode tratar-se, nomeadamente, de todos os 

casos em que a comunicação dos dados pessoais é exigida por lei, por imposição de um tribunal, de uma 

autoridade responsável pela aplicação da lei ou de um organismo de regulamentação. Em tal contexto, 

estudaremos cuidadosamente a admissibilidade do pedido de comunicação de dados pessoais para cada 

caso, dando especial atenção ao tipo de solicitação, aos tipos de dados em causa e ao impacto que uma 

divulgação destes dados pessoais poderá ter para o utilizador visado. Se decidirmos divulgar dados 

pessoais num tal contexto, consideraremos igualmente o método de limitar a amplitude das informações 

reveladas selecionando as informações fornecidas, por exemplo.  

 Compradores: no âmbito do desenvolvimento das nossas atividades comerciais, podemos ter de vender a 

totalidade ou parte do nosso Web site ou das nossas atividades, incluindo as aplicações Web e móvel 

PROFIS. Aquando destas transações, as informações relativas aos utilizadores são parte integrante dos 

ativos comerciais cedidos, mas permanecem sujeitas às garantias acordadas nos termos de qualquer 

declaração de privacidade pré-existente para o Web site, salvo se o utilizador decidir de outro modo.  

 

Os dados pessoais são transferidos para o estrangeiro? 

Os destinatários dos seus dados pessoais podem estar estabelecidos em qualquer país, nomeadamente um país 

onde as leis aplicáveis em termos de proteção dos dados são menos rigorosas do que no seu país de origem. Se 

estiver instalado no seio da UE/do EEE ou na Suíça, o país onde o destinatário está estabelecido pode não ser 

considerado um país seguro nos termos da Diretiva europeia relativa à proteção dos dados pessoais (95/46/CE) 

ou da Lei federal relativa à proteção dos dados na Suíça. Neste caso, a Hilti garante, no entanto, um grau 



adaptado de proteção dos seus dados, certificando-se, nomeadamente, de que o destinatário adere aos 

princípios do acordo «Privacy Shield» (para os destinatários nos Estados Unidos) ou exigindo do destinatário 

que este integre as cláusulas-tipo da CE, que são uma série de cláusulas contratuais adotadas pela Comissão 

europeia com o objetivo de garantir as proteções adequadas para os dados pessoais no âmbito das 

transferências transfronteiriças.  

Quais são as outras soluções que utilizamos para proteger os seus dados pessoais?  

A Hilti entende perfeitamente a importância da segurança dos dados e pretende envidar todos os esforços para 

que a sua utilização das aplicações Web e móvel PROFIS seja o mais segura possível. Implementámos 

medidas de segurança e de precaução razoáveis para a proteção dos seus dados pessoais, incluindo medidas 

técnicas e organizacionais contra os acessos não autorizados, a utilização abusiva, a alteração, a destruição 

ilícita, e ainda, a perda acidental de dados, tanto online como offline. 

Pedimos-lhe, no entanto, para não esquecer que, apesar de todos os nossos esforços para proteger os seus 

dados pessoais contra os eventuais riscos e as potenciais exposições, não existe segurança absoluta na Internet. 

Por conseguinte, recomendamos-lhe que apoie os nossos esforços em termos de segurança informática, 

evitando divulgar dados especialmente sensíveis ou inúteis no contexto visado, através das nossas aplicações 

Web e móvel PROFIS. Além disso, pode ajudar-nos a proteger os seus dados pessoais, terminando sessão logo 

que tenha acabado de utilizar as zonas protegidas das aplicações Web e móvel PROFIS.  

Durante quanto tempo guardamos os seus dados pessoais? 

Em conformidade com as políticas aplicáveis no que diz respeito à conservação dos dados e/ou a legislação em 

vigor, não guardamos os seus dados para além da duração necessária às ações legalmente admissíveis para as 

quais foram recolhidos.  

Por que motivo recebe os nossos e-mails? 

Podemos enviar-lhe e-mails em diferentes circunstâncias, nomeadamente: 

 Subscreveu o nosso boletim informativo e/ou registou-se para receber outros tipos de documentação de 

marketing nossa. 

 Subscreveu as notificações relativas às aplicações Web e móvel PROFIS no âmbito do Acordo de 

subscrição.  

 Contactámo-lo relativamente a um pedido que nos submeteu.  

 Pretendemos comunicar-lhe atualizações, avisos relativos à privacidade dos dados, avisos ou outras 

informações importantes, ou seja, relevantes para os nossos utilizadores.  

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO REGISTO GRATUITO E OPCIONAL AO BOLETIM INFORMATIVO 

Ao subscrever o boletim informativo eletrónico proposto pela Hilti, autoriza que os dados transmitidos, 

aquando da subscrição do boletim informativo (por exemplo, o seu endereço de correio eletrónico), sejam 

recolhidos, processados e utilizados pela Hilti para o envio regular de correio eletrónico, que contém 

informações sobre a empresa, os produtos e os serviços propostos, tais como atualidades relativas a produtos 

novos Hilti ou novos serviços Hilti e, ainda, campanhas promocionais Hilti (por exemplo concursos, rebaixas 

ou promoções), relativo a alterações no seio da empresa ou para convidar o utilizador a participar em 

inquéritos aos clientes (por exemplo, relativos à satisfação dos clientes ou das suas encomendas).  



O acordo para receber o boletim informativo é dado voluntariamente e pode ser anulado, em qualquer altura, 

com efeito imediato, junto da Hilti. Pode cancelar a subscrição na lista de transmissão do boletim informativo, 

clicando, por exemplo, na ligação «cancelar subscrição» incluída no boletim informativo. Em alternativa, pode 

igualmente modificar os parâmetros do seu endereço de correio eletrónico ou do seu número de telemóvel no 

nosso «centro de preferências» e escolher o tipo de mensagens que pretende receber da Hilti ou nenhuma. Pode 

aceder ao «centro de preferências» através do seu perfil do cliente depois de iniciar sessão no nosso Web site 

ou clicando na ligação «centro de preferências» no e-mail. 

 

Ligações para outros Web sites  

As nossas aplicações Web e móvel PROFIS podem conter ligações para outros Web sites. Estes Web sites 

externos estão fora do nosso controlo. Se os visitar, fá-lo por sua conta e risco. A Hilti recusa qualquer 

responsabilidade relativa a estes Web sites externos, ao seu conteúdo e às suas práticas de privacidade, que não 

autorizamos em caso algum. Recomendamos que tome conhecimento das declarações de privacidade 

fornecidas por esses Web sites externos antes de confiar-lhes informações suas ou de se comprometer na 

mínima transação nesses sites. 

De que forma são comunicadas as alterações introduzidas na presente política de privacidade? 

Dado que as nossas atividades comerciais estão constantemente a evoluir, a nossa política de privacidade deve 

ser ocasionalmente adaptada. Nesse caso, publicamos através das aplicações Web e móvel PROFIS uma nova 

versão da presente política de privacidade. Pode identificar facilmente uma nova versão, verificando os dados 

da versão apresentados na última linha, depois de «Data da versão». Na sequência da publicação da nova 

versão da política de privacidade do Web site, a utilização continuada das nossas aplicações Web e móvel 

PROFIS é considerada uma prova de aceitação.  

Contacte-nos 

Os seus comentários são sempre bem-vindos. Se tiver questões ou dúvidas relativas às nossas práticas de 

privacidade ou à proteção dos seus dados online, não hesite em contactar-nos. Pode igualmente contactar-nos 

se pretender ter acesso aos dados pessoais que guardamos sobre o utilizador, para pedir a atualização, a 

retificação, a eliminação ou o bloqueio dos seus dados pessoais, se preferir que nos abstenhamos de utilizar os 

seus dados pessoais no futuro, se pretender retirar qualquer autorização previamente acordada ou se pretender 

objetar a criação de perfis individuais.  

© Hilti (para uma definição da «Hilti» no seu país, clique aqui).  

Data desta versão: 17-01-2017 

https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/local-temp/local-temp/impressum.html

