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Visão geral
W. R. Grace & Co. e suas subsidiárias (coletivamente denominadas “Grace” e “Nós”) têm o compromisso
de proteger sua privacidade e leva muito a sério a proteção de suas informações pessoais. Essa Política
de privacidade foi criada para lhe ajudar a compreender como coletamos e usamos suas informações
pessoais que nos são fornecidas quando você acessa nosso site e suas escolhas com relação ao uso
que fazemos de tais informações. Ao acessar o site da Grace, você concorda com as práticas de coleta,
uso e divulgação de informações descritas nesta política. Caso não concorde com a coleta e uso de suas
informações pessoais conforme abaixo descrito, você tem a opção de não usar nosso site. Essa política
pode sofrer alterações esporadicamente. Seu uso contínuo deste site após realizarmos alterações é
considerado como aceitação a essas alterações, assim verifique a política periodicamente para verificar
se há atualizações.
Informações que coletamos sobre você e como as coletamos
A Grace coleta diversos tipos de informações de e sobre os usuários de nosso site, incluindo as
informações:
-

pelas quais você pode ser identificado pessoalmente, tais como nome, endereço físico,
endereço de e-mail, número de telefone ou qualquer outro identificador pelo qual você possa
ser contatado seja off-line ou on-line ("informações pessoais"); e/ou

-

que não lhe identificam pessoalmente, como informações sobre sua conexão com a Internet,
o equipamento utilizado para acessar nosso site e detalhes de uso.

Seu uso contínuo do site não está condicionado ao fornecimento de suas informações pessoais.
Coletamos informações pessoais apenas quando você as fornece, como, por exemplo, para lhe fornecer
um produto ou serviço solicitado, quando você envia uma fatura de forma eletrônica para nosso grupo de
contas a pagar ou entra em contato conosco usando o recurso "Contato" deste site.
Outras informações não pessoais são coletas automaticamente conforme você navega e interage com
nosso site e nos são enviadas diretamente pelo seu navegador de Internet ou coletadas por meio de
cookies e outras tecnologias. Essas informações não lhe identificam pessoalmente e são usadas
exclusivamente para melhorar os serviços que oferecemos e a funcionalidade de nossos sites. As
tecnologias que usamos para essa finalidade podem incluir:


Cookies (ou cookies de navegador) - Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no
cache local do navegador de um site e incluem um identificador único e anônimo, e informações
adicionais necessárias para otimizar e oferecer suporte para a função destinada do site.
Utilizamos cookies para definir as preferências de usuário dos visitantes de nosso site ao
acessar nossa página (por exemplo, seleção de idioma) para lhe oferecer a melhor experiência
na web. Os dados coletados através de cookies não serão usados para determinar a identidade
pessoal dos visitantes de nosso site. Você pode ajustar seu navegador de Internet para não
aceitar ou excluir nossos cookies a qualquer momento. No entanto, se você configurar seu
navegador para recusar os cookies, pode não ser possível acessar certas partes de nosso site.
Exceto caso tenha ajustado a configuração de seu navegador para recusar cookies, nosso
sistema emitirá cookies ao direcionar seu navegador para nossa página.
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Uso da web analytics – A Grace usa web analytics padrão do setor para analisar de forma
anônima o número de acesso pela Internet com o intuito de avaliar o uso de nosso site pelos
visitantes, detectar quando você retorna ao nosso site, gerar estimativas da dimensão de nosso
público, padrões de uso e, no geral, oferecer um serviço melhor e mais personalizado. Nosso
serviço da web analytics coleta endereços de IP para nos fornecer informações sobre onde
nossos visitantes estão localizados e coleta um histórico de páginas acessadas em nosso site,
mas não coleta informações sobre outros sites de Internet visitados fora de nossa página. Não
publicamos seu endereço IP para terceiros.



Sinais de não rastreamento - A Grace não rastreia visitantes de site para suas páginas a fim de
fornecer publicidade direcionada e, dessa forma, não responde a sinais de não rastreamento
(DNT)

O que fazemos com as informações que coletamos
A Grace usa suas informações pessoais e não pessoais coletadas para apresentar o conteúdo de nosso
site para você e lhe fornecer informações, produtos ou serviços que você solicita, incluindo fornecimento
de marketing e outros e-mails caso você tenha solicitado esses comunicados. Visitantes que nos
solicitaram envio de e-mails de marketing e não queiram mais receber tais comunicados podem entrar
em contato conosco informando tal decisão clicando no link "cancelar" ou "cancelar assinatura" na parte
final de nossos comunicados de marketing.
Compartilhamento e localização das informações coletadas
A Grace é uma organização multinacional com sede nos EUA e entidades em mais de 40 países e pode
compartilhar suas informações pessoais dentro e entre essas unidades da Grace, nossas subsidiárias e
afiliadas. Além disso, podemos compartilhar nossas informações pessoais com contratados, prestadores
de serviços e terceiros que ofereçam suporte aos nossos negócios e realizem negócios em nosso nome,
como empresas que enviam e-mails de marketing solicitadas. A Grace não vende e não venderá suas
informações pessoais para terceiros não afiliados.
As informações que nos são fornecidas podem ser armazenadas em servidores, bancos de dados e com
prestadores de serviços terceirizados nos Estados Unidos e em outros países nos quais temos
operações cujas leis de proteção de dados podem se diferir daquelas na jurisdição na qual você reside.
Ao usar este site, você consente com a coleta, uso e transferência de suas informações pessoais em ou
para os Estados Unidos ou outros países para as finalidades descritas nesta Política de privacidade e
conforme permitido pela lei aplicável.
Além da divulgação de suas informações descrita acima, podemos também divulgar informações
pessoais que coletamos ou que você nos fornece conforme descrito nesta Política de privacidade:


Para um comprador ou outro sucessor no caso de uma fusão, alienação, reestruturação,
reorganização, dissolução, outra venda ou transferência de toda ou parte dos ativos da
Grace, seja por uma preocupação ou parte de um processo de falência, liquidação ou
medida similar; casos nos quais as informações pessoais mantidas pela Grace sobre os
usuários de nosso site estarão entre os ativos transferidos.



Para respeitar qualquer mandado judicial, lei ou processo jurídico, incluindo respostas a
qualquer solicitação normativa ou governamental.



Para reforçar ou aplicar nossos termos de uso e outros acordos, incluindo para fins de
coleta e cobrança.
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Se acreditarmos que a divulgação é necessária ou adequada para proteger os direitos,
propriedades ou segurança da Grace, nossos clientes ou terceiros.



Para qualquer outra finalidade divulgada por nós quando você nos fornece as
informações.



Com o seu consentimento.

Podemos divulgar informações agregadas e não pessoais sobre nossos usuários sem restrição.

Proteção de suas informações
A Grace tem o compromisso de proteger a segurança de suas informações pessoais. Diversas
tecnologias e procedimentos de segurança são usados para proteger a confidencialidade, integridade e
segurança de suas informações pessoais. Para evitar acesso não autorizado, manter a precisão de
dados e garantir o uso adequado de informações, a Grace colocou em vigor procedimentos físicos,
eletrônicos e gerenciais adequados para proteger as informações que coletamos.
Links para outros sites
O site da Grace pode conter links para outros sites de terceiros que não estão sob nosso controle e que
não patrocinamos, apoiamos ou mantemos. A Grace não é responsável pelo conteúdo ou pelas práticas
de privacidade dos sites para os quais podemos vincular e eles não são regidos por essa Política de
privacidade ou quaisquer outras políticas da Grace ou Termos de uso.
Privacidade infantil
A Grace não coleta conscientemente informações de crianças e não direciona ou destina seus sites ou
comunicados de marketing para crianças. Não coletamos, processamos ou utilizamos em nosso site
informações relacionadas a um indivíduo cuja idade sabemos ser abaixo de 13 anos sem consentimento
prévio e verificável de seu representante legal.
Se tomarmos ciência de que recebemos
inadvertidamente informações pessoais de um visitante abaixo dos 13 anos em nosso site, excluiremos
as informações de nossos registros.
Retenção de dados
Retemos informações pessoais por quanto tempo for necessário para que prestemos um serviço
solicitado ou pela duração de tempo concedida por você, exceto onde de outra forma previsto ou exigido
por lei.
Alterações a essa política de privacidade
A Grace se reserva o direito de modificar essa Política de privacidade a qualquer momento e sem prévio
aviso para refletir alterações em nossas práticas de informações on-line. Postaremos uma versão
revisada em nosso site e uma data de vigência atualizada na parte superior dessa declaração. Essas
alterações entrarão em vigor a partir da data de postagem da versão revisada em nosso site.
Contato
Em caso de dúvidas ou comentários sobre essa Política de privacidade, ou se desejar revisar, excluir ou
atualizar informações que possuímos sobre você ou suas preferências, entre em contato com:
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John Forgach
Assistente do conselho geral - Privacidade global
W. R. Grace & Co. – Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
E-mail: Privacy@Grace.com
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