
A Autodesk e o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Data de vigência: 30 de setembro de 2016 

A Autodesk, Inc. e suas subsidiárias nos Estados Unidos ("Autodesk") estão em conformidade com os 
princípios da Estrutura do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e da Diretiva Safe Harbor EUA-
Suíça, que governam a coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais, conforme descrito abaixo. 
O compromisso da Autodesk em cumprir com os princípios do Escudo de Proteção da Privacidade e da 
Diretiva Safe Harbor com relação aos dados pessoais conforme descrito abaixo está sujeito aos poderes 
de fiscalização e investigação da Comissão Federal de Comércio (FTC, Federal Trade Commission) dos 
Estados Unidos. Outras informações sobre a Estrutura do Escudo de Proteção da Privacidade estão 
disponíveis aqui, e informações sobre a Diretiva Safe Harbor estão disponíveis aqui. Para ver a lista dos 
participantes da Estrutura do Escudo de Proteção da Privacidade, acesse 
https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Escopo: Esta política é aplicável a todos os dados pessoais fornecidos por ou sobre clientes, recebidos 

pela Autodesk, Inc. e por suas subsidiárias nos Estados Unidos, procedentes do Espaço Econômico 

Europeu e da Suíça. A Autodesk cumprirá esta política com relação a esses dados pessoais.   

Objetivo do processamento: Ao prestar serviços aos titulares dos dados, a Autodesk processa os dados 

pessoais coletados quando um titular se inscreve, realiza uma compra, assina um contrato com a 

empresa ou usa nossos produtos. Os tipos de dados pessoais coletados e sua respectiva utilização 

dependerão do produto e estão descritos na Declaração de Privacidade da Autodesk.  

Transferência a terceiros: A Autodesk pode compartilhar dados pessoais com terceiros em algumas 

circunstâncias, conforme descrito em nossa Declaração de Privacidade. As obrigações da Autodesk de 

acordo com o Escudo de Proteção da Privacidade são aplicáveis a agentes terceirizados que nos ajudam 

a conduzir nossos negócios e que prestam seus serviços e a Autodesk permanece responsável se um 

agente terceirizado processar dados pessoais sujeitos a esta política de maneira contraditória, exceto se 

a Autodesk não for responsável pelo evento que tenha causado o dano.  

Nós também podemos divulgar dados pessoais em resposta a solicitações legais por parte de 

autoridades públicas, inclusive para atender a exigências de segurança nacional e cumprimento da lei. 

Direitos de acesso e Limitação de uso e divulgação: Os titulares dos dados têm direito de acesso, bem 

como de solicitar a limitação de uso e da divulgação de seus dados pessoais.  As instruções sobre como 

exercer esses direitos estão listadas na Declaração de Privacidade da Autodesk.  Se desejar acessar, 

corrigir, excluir ou limitar o uso ou a divulgação de seus dados pessoais, você pode entrar em contato 

conosco através dos dados descritos abaixo.  Quando a Autodesk receber alguma dessas solicitações, e 

processar suas informações em nome de um cliente da Autodesk, a empresa pode mencionar a sua 

solicitação ao respectivo cliente. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Arbitragem e resolução independentes de controvérsias: Se você tiver dúvidas ou reclamações, entre 

em contato com a Autodesk conforme ilustrado abaixo. A Autodesk responderá a sua consulta em até 

45 dias. Para casos em que não for possível solucionarmos uma reclamação, a Autodesk nomeou a 

American Arbitration Association (Associação Americana de Arbitragem) como agência independente de 

resolução de controvérsias para analisar a sua reclamação, gratuitamente. Se não for possível solucionar 

a reclamação diretamente com a Autodesk, ou por meio do mecanismo independente de resolução de 

controvérsias, você pode solicitar arbitragem legal. Para obter outras informações sobre o processo de 

arbitragem, acesse o site Escudo de Proteção da Privacidade.  

Como entrar em contato conosco: Envie dúvidas ou reclamações com relação à nossa conformidade 

com o Escudo de Proteção da Privacidade para privacy.questions@autodesk.com, ou pelo correio: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
EUA 
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