
Autodesk e o Escudo de Privacidade UE-EUA 

Data de entrada em vigor: 30 de setembro de 2016 

A Autodesk, Inc. e as suas subsidiárias nos Estados Unidos (“Autodesk”) cumprem os princípios do 
Quadro Jurídico de Escudo de Privacidade UE-EUA e do Quadro Jurídico de Porto Seguro EUA-Suíça, que 
regem a recolha, a utilização e a divulgação de informações pessoais conforme descrito abaixo. O 
compromisso da Autodesk no sentido de submeter os dados pessoais descritos abaixo aos Princípios de 
Escudo de Privacidade e de Porto Seguro está sujeito aos poderes de aplicação da lei e de investigação 
da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos. Estão disponíveis mais informações sobre o 
Quadro Jurídico de Escudo de Privacidade aqui e o Quadro Jurídico de Porto Seguro está disponível aqui. 

Para uma lista de participantes no Escudo de Privacidade, consulte https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Âmbito: Esta política aplica-se a todos os dados pessoais fornecidos por clientes ou acerca dos mesmos 

que sejam recebidos pela Autodesk Inc. e pelas suas subsidiárias nos Estados Unidos, com origem no 

Espaço Económico Europeu e na Suíça. A Autodesk irá cumprir esta política em relação a estes dados 

pessoais.   

Finalidade do processamento: No âmbito da prestação de serviços a titulares de dados, a Autodesk 

trata dados pessoais recolhidos quando um titular de dados efetua o seu registo junto de nós, realiza 

uma compra, celebra um contrato connosco e utiliza os nossos produtos. Os tipos de dados pessoais 

recolhidos e as respetivas utilizações dependem do produto e são descritos na Declaração de 

Privacidade da Autodesk.  

Transferências para terceiros: A Autodesk poderá partilhar dados pessoais com terceiros em 

determinadas circunstâncias descritas na nossa Declaração de Privacidade. As obrigações da Autodesk 

ao abrigo do Escudo de Privacidade estendem-se a terceiros que atuem como agentes que nos ajudam a 

gerir o nosso negócio e a prestar-lhe serviços, sendo que a Autodesk permanece responsável caso um 

terceiro que atue como nosso agente trate dados pessoais sujeitos a esta política de uma forma 

inconsistente com a mesma, exceto nos casos em que a Autodesk não seja responsável pelo evento que 

deu origem aos danos.  

Também podemos divulgar dados pessoais em resposta a pedidos lícitos de autoridades públicas, 

incluindo para cumprir requisitos de segurança nacional ou de aplicação da lei. 

Direitos de acesso e de limitar a utilização e a divulgação: Os titulares dos dados têm o direito a aceder, 

limitar a utilização e limitar a divulgação dos seus dados pessoais.  Algumas das formas ao seu dispor 

para fazê-lo são enumeradas na Declaração de Privacidade da Autodesk.  Se procurar aceder, corrigir, 

eliminar ou limitar a utilização ou a divulgação dos seus dados pessoais, também pode contactar-nos 

utilizando as informações disponíveis abaixo.  Quando a Autodesk receber um tal pedido e processar as 

suas informações em nome de um cliente da Autodesk, esta poderá encaminhar o seu pedido para esse 

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
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Resolução de disputas independente e arbitragem: Caso queira fazer algum pedido de informação ou 

reclamação, contacte a Autodesk conforme indicado abaixo. A Autodesk irá responder ao seu pedido de 

informação no prazo de 45 dias. Se não for possível resolver a sua reclamação ao trabalhar connosco 

nesse sentido, a Autodesk nomeou a Associação Americana de Arbitragem como entidade independente 

de resolução de litígios para analisar a sua reclamação, sem qualquer custo para si. Caso não seja 

possível resolver a sua reclamação diretamente com a Autodesk, ou através do mecanismo 

independente de resolução de litígios, poderá invocar uma arbitragem vinculativa. Para mais 

informações sobre o processo de arbitragem, visite o site do Escudo de Privacidade.  

Como contactar-nos: Queira dirigir quaisquer pedidos de informação ou reclamações em relação ao 

nosso cumprimento do Escudo de Privacidade para privacy.questions@autodesk.com, ou por correio 

normal para: 

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