
Política de Privacidade da www.scsconcept.com 

Este aplicativo coleta alguns Dados Pessoas dos Usuários. 

Titular do tratamento dos dados 

A SCS Concept S.r.l. com sede em Via Zucchi 39/c, 20095 Cusano Milanino (MI), Capital Social € 

200.000 i.v. , REA: MI – 1889255, Inscrição REA de 24/11/2008, inscrição no Registro de 

Empresas de MI com N. 1889255, Número VAT 06388790963 no desenvolvimento das próprias 

atividades tem a máxima atenção à segurança e reserva dos dados pessoais dos próprios usuários. 

Portanto, a Sociedade é a titular do tratamento dos dados personalizados coletados no site da web. 

Tipos de dados coletados 

Entre os Dados Pessoais coletados por este aplicativo, de forma autônoma ou por meio de terceiros, 

há: Cookies, dados de uso, e-mail e nome. 

Detalhes completos sobre cada tipo de dados coletados são fornecidos nas seções dedicadas desta 

política de privacidade ou por meio de textos informativos específicos visualizados antes da coleta 

dos dados. 

Os Dados Pessoais podem ser livremente fornecidos pelo Usuário ou, no caso de Dados de Uso, 

coletados automaticamente durante o uso deste aplicativo. 

Se não especificado em contrário, todos os Dados solicitados por este Aplicativo são obrigatórios. 

Se o Usuário recusar a comunicação, poderá ser impossível esse Aplicativo fornecer o Serviço. 

Caso este Aplicativo indique alguns Dados como facultativos, os Usuários estão livres para não 

comunicar os Dados, sem nenhuma consequência sobre a disponibilidade do Serviço ou sua 

operatividade. 

Os Usuários com dúvidas sobre quais são os Dados obrigatórios são incentivados a contatar o 

Titular. 

A eventual utilização de Cookies – ou outros instrumentos de rastreamento – por parte deste 

Aplicativo ou dos titulares do serviço de terceiros utilizados por este Aplicativo, onde não indicado 

em contrário, tem a finalidade de fornecer o Serviço solicitado pelo Usuário, além de outros fins 

descritos no presente documento e na Política de Cookies, se disponível. 

O Usuário assume a responsabilidade pelos Dados Pessoais de terceiros obtidos, publicados ou 

compartilhados por este Aplicativo e garante ter o direito de comunicar ou divulgá-los, liberando o 

Titular de qualquer responsabilidade sobre terceiros. 

Modo e local do tratamento dos Dados coletados 

Modo de tratamento 

O Titular adota as medidas de segurança adequadas para impedir o acesso, a divulgação, a 

modificação ou a destruição não autorizada dos Dados Pessoais. 

O tratamento é realizado por meio de instrumentos de informática e/ou telemática, com modos de 

organização e logística totalmente relacionados às finalidades indicadas. Além do Titular, em 

alguns casos, poderão ter acesso aos Dados outros sujeitos envolvidos na organização deste 

Aplicativo (pessoal administrativo, comercial, de marketing, jurídico, administradores de sistema) 

ou sujeitos externos (como fornecedores de serviços técnicos terceirizados, correios, provedor de 

hospedagem, sociedade de informática, agências de comunicação) nomeados também, se 



necessários, como Responsáveis pelo Tratamento por parte do Titular. A lista atualizada dos 

Responsáveis poderá sempre ser solicitada ao Titular do Tratamento. 

Base jurídica do tratamento 

O Titular trata Dados Pessoais relacionados ao Usuário caso apareça uma das seguintes condições: 

 o Usuário deu consentimento para uma ou mais das finalidades específicas. Observação: em 

algumas solicitações, o Titular pode estar autorizado a tratar os Dados Pessoais sem precisar 

da permissão do Usuário ou uma outra base jurídica especificada a seguir, desde que o 

Usuário não se oponha (“cancela a permissão”) do tratamento. Todavia, isso não é aplicável 

ao tratamento de Dados Pessoais regulamentados pela legislação europeia sobre proteção de 

Dados Pessoais; 

 o tratamento é necessário para a execução de um contrato com o Usuário e/ou para a 

execução de medidas pré-contratuais; 

 o tratamento é necessário para cumprir uma obrigação legal à qual o Titular está sujeito; 

 o tratamento é necessário para a execução de uma tarefa de interesse público ou para o 

exercício da autoridade pública investida no Titular; 

 o tratamento é necessário para a busca do interesse legítimo do Titular ou de terceiros. 

É sempre possível exigir ao Titular esclarecer a base jurídica concreta de cada tratamento e, em 

particular, especificar se o tratamento é baseado na lei, previsto em um contrato ou necessário para 

concluir um contrato. 

Local 

Os Dados são tratados na sede operacional do Titular e em qualquer outro lugar onde as partes 

envolvidas no tratamento estão localizadas. Para obter mais informações, contate o Titular. 

Os Dados Pessoais do Usuário podem ter sido transferidos de um país diferente do país do Usuário. 

Para obter mais informações sobre o local de tratamento, o Usuário pode consultar a seção 

relacionada aos detalhes do tratamento dos Dados Pessoais. 

O Usuário tem o direito de obter informações sobre a base jurídica da transferência dos Dados fora 

da União Europeia ou para uma organização internacional de direito internacional público ou 

constituída por dois ou mais países, por exemplo, a ONU, além das medidas de segurança adotadas 

pelo Titular para proteger os Dados. 

Caso ocorra uma das transferências descritas acima, o Usuário poderá consultar as respectivas 

seções deste documento ou solicitar informações para o Titular contatando por meio das 

informações indicadas na abertura. 

Período de conservação 

Os Dados são tratados e conservados pelo tempo solicitado para a finalidade nas quais foram 

coletados. 

Portanto: 

 Os Dados Pessoais coletados para objetivos ligados à execução de um contrato entre o 

Titular e o Usuário serão conservados até a conclusão da execução do contrato. 



 Os Dados Pessoais coletados para relacionados ao interesse legítimo do Titular serão 

conservados até que tais interesses sejam atendidos. O Usuário poderá obter mais 

informações sobre o interesse legítimo buscado pelo Titular nas seções relativas deste 

documento ou contatando o Titular. 

Quando o tratamento é baseado na permissão do Usuário, o Titular pode conservar os Dados 

Pessoais a mais tempo até quando a permissão não seja revogada. Além disso, o Titular poderá ser 

obrigado a conservar os Dados Pessoais por um período mais longo para atender uma obrigação 

legal ou por ordem de uma autoridade. 

No final do período de conservação, os Dados Pessoais serão excluídos. Portanto, no final deste 

prazo, o direito de acesso, cancelamento, retificação e portabilidade dos Dados não poderá mais ser 

exercido. 

Finalidade do Tratamento dos Dados coletados 

Os Dados do Usuário são coletados para permitir que o Titular forneça os próprios Serviços, bem 

como para os seguintes fins: Estatística, contatar o usuário e a interação com redes sociais e 

plataformas externas. Para obter mais informações detalhadas sobre a finalidade do tratamento e os 

Dados Pessoais concretamente relevantes para cada finalidade, o Usuário poderá consultar as 

relativas seções deste documento. 

Detalhes sobre o tratamento dos Dados Pessoais 
Os Dados Pessoais são coletados para as seguintes finalidades e utilizando os seguintes serviços: 

Contatar o Usuário 

Mailing list ou newsletter (este Aplicativo) 
Com o registro na mailing list ou newsletter, o endereço de e-mail do Usuário é automaticamente 

inserido em uma lista de contatos onde poderão ser transmitidas mensagens de e-mail com 

informações, também de natureza comercial e promocional, relacionadas a este Aplicativo. O 

endereço de email do Usuário pode também ser adicionado a esta lista como resultado do registro 

neste Aplicativo ou depois de realizar uma aquisição. 

Os Dados Pessoais coletados: email e nome. 

Interação com a rede social e plataformas externas 
Este tipo de serviço permite realizar interações com as redes sociais ou com outras plataformas 

externas, diretamente nas páginas deste Aplicativo. 

As interações e informações adquiridas por este Aplicativo estão sujeitas às configurações de 

privacidade do Usuário em relação a cada rede social. 

Caso esteja instalado um serviço de interação com as redes sociais, é possível também que o mesma 

colete dados de tráfego em relação às páginas onde está instalado caso o Usuário não utilize o 

serviço. 

Botões e widget sociais do Linkedin (LinkedIn Corporation) 
O botão e os widget sociais do LinkedIn são serviços de interação com a rede social Linkedin, 

fornecidos pela LinkedIn Corporation. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 



Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Botão Curtir e widgets sociais do Facebook (Facebook, Inc.) 
O botão “Curtir” e os widgets sociais do Facebook são serviços de interação com a rede social 

Facebook, fornecidos pelo Facebook, Inc. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Botão +1 e redes sociais do Google+ (Google LLC) 
O botão +1 e os widgets sociais do Google+ são serviços de interação com as redes sociais 

Google+, fornecidos pelo Google LLC. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Botão Tweet e widgets sociais do Twitter (Twitter, Inc.) 
O botão Tweet e os widgets sociais do Twitter são serviços de interação com a rede social Twitter, 

fornecidos pelo Twitter, Inc. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Botão e widgets sociais do YouTube (Google LLC) 
Os botões e os widgets sociais do YouTube são serviços de interação com a rede social YouTube, 

fornecidos pelo Google LLC. 

Os Dados Pessoais coletados: Dados de utilização. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Estatística 
Os serviços contidos na presente seção permitem o Titular do Tratamento monitorar e analisar os 

dados de tráfego e servem para acompanhar o comportamento do Usuário. 

Google Analytics (Google LLC) 
Google Analytics é um serviço de análise da web fornecido pelo Google LLC (“Google”). O 

Google utiliza os Dados Pessoais coletados com objetivo de acompanhar e examinar a utilização 

deste Aplicativo, preencher relatórios e compartilhar com os outros serviços realizados pelo Google. 

O Google pode utilizar os Dados Pessoais para contextualizar e personalizar os anúncios da própria 

rede publicitária. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. – Cancelar permissão. Indivíduo 

que adere ao Privacy Shield. 

Visualização do conteúdo de plataformas externas 
Este tipo de serviço permite visualizar conteúdo hospedado em plataformas externas diretamente 

nas páginas deste Aplicativo e interagir com ele. 

Caso esteja instalado um serviço deste tipo, é possível que, mesmo se os Usuários não utilizarem o 

serviço, o mesmo colete dados de tráfego relacionados às páginas na qual está instalado. 

Google Fonts (Google LLC) 
Google Fonts é um serviço de visualização de estilos de caracteres administrado pelo Google LLC 

que permite este Aplicativo integrar os conteúdos dentro das próximas páginas. 

Os Dados Pessoais coletados: Dados de utilização e vários tipos de Dados de acordo com a 

especificação pela Política de Privacidade do serviço. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

Widget Video YouTube (Google LLC) 
YouTube é um serviço de visualização do conteúdo de vídeo administrado pelo Google LLC que 

permite este Aplicativo integrar o conteúdo dentro das próprias páginas. 

Os Dados Pessoais coletados: Cookies e Dados de utilização. 

Local do tratamento: Estados Unidos – Política de Privacidade. Indivíduo que adere ao Privacy 

Shield. 

WPML 
O WPML usa cookies para identificar o idioma do visitante atual, da última visita e dos usuários 

que efetuaram login. 

Ao usar o plug-in, o WPML compartilhará dados do site por meio do instalador. Nenhum dado 

pessoal do usuário será compartilhado. 

Serviços de plataforma e hospedagem 
Estes serviços têm como objetivo hospedar e operar os principais componentes deste Aplicativo, 

tornando possível a distribuição deste Aplicativo para uma única plataforma. Estas plataformas 

fornecem para o Titular uma ampla variedade de instrumentos, por exemplo, instrumentos de 

análise para a gestão do registro dos usuários, gestão dos comentários e do banco de dados, 

comércio eletrônico, elaboração de pagamentos, etc. O uso desses instrumentos inclui a coleta e o 

tratamento de Dados Pessoais. Alguns desses serviços funcionam por meio de servidores 

geograficamente dispersos em locais diferentes, tornando difícil a determinação da localização 

exata onde são armazenados os Dados Pessoais. 

Os dados são mantidos de acordo com as normas vigentes na Comunidade Europeia. 

Transferência de Dados para fora da UE 
O Titular pode transferir os Dados pessoais coletados dentro da UE para outros países (ou seja, 

todos os países que não fazem parte da UE) apenas em conformidade com uma base jurídica 

específica. Portanto, essas transferências de Dados são realizadas de acordo com uma das bases 

jurídicas descritas a seguir. 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


O Usuário pode solicitar informações para o Titular sobre a base jurídica aplicável a cada serviço. 

Transferência de Dados da UE e/ou da Suíça para os Estados Unidos na base da Privacy 

Shield (este Aplicativo) 
Quando essa for a base jurídica, a transferência dos Dados Pessoais para a UE ou da Suíça para os 

Estados Unidos ocorre com base no acordo do Privacy Shield da UE – EUA ou Suíça – EUA. 

Em particular, os Dados Pessoais são transferidos para indivíduos autocertificados no quadro da 

Privacy Shield e, portanto, garantem um nível de proteção adequado dos Dados transferidos. Os 

serviços interessados pela transferência dos Dados são listados nas respectivas seções deste 

documento. Entre eles, aqueles que aderem à Privacy Shield podem ser identificados consultando a 

relativa Política de Privacidade ou verificando o status da inscrição na lista oficial da Privacy 

Shield. 

Os direitos dos Usuários de acordo com a Privacy Shield são descritos sempre de forma atualizada 

no site internet do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A transferência dos Dados 

Pessoais da UE ou Suíça para os Estados Unidos para indivíduos não (antes) inscritos pela Privacy 

Shield é permitida apenas de acordo com outra base jurídica válida. Os Usuários podem exigir 

informações para o Titular sobre tais bases jurídicas. 

Dados Pessoais coletados: vários tipos de Dados. 

Transferência de Dados para países que garantem padrões europeus (este Aplicativo) 
Quando está é a base jurídica, a transferência dos Dados Pessoais da UE para outros países que 

ocorre com base em uma decisão de adequação adotada pela Comissão Europeia. A Comissão 

Europeia adota decisões de adequação com referência a cada país que considera garantir um nível 

de proteção dos Dados Pessoais comparável àquele previsto pela legislação europeia relativa à 

proteção dos Dados Pessoais. O Usuário pode visualizar a lista atualizada das decisões de 

adequação no site da internet da Comissão Europeia. 

Dados Pessoais coletados: vários tipos de Dados. 

Outra base jurídica para a transferência dos Dados para outros países (este Aplicativo) 
Quando nenhuma outra base jurídica for aplicável, os Dados Pessoais podem ser transferidos da UE 

para outros países apenas em uma das seguintes condições: 

 a transferência é necessária para realizar um contrato concluído entre o Usuário e o Titular 

ou medidas pré-contratuais adotadas sob solicitação do Usuário; 

 a transferência é necessária para conclusão ou realizar um contrato criado no interesse do 

Usuário pelo Titular e outra pessoa física ou jurídica; 

 a transferência é necessária por motivos de interesse público;  * a transferência é 

necessária para aceitar, exercer ou defender uma reivindicação legal; 

 a transferência é necessária para cuidar dos interesses vitais do interessado ou de outras 

pessoas, quando o interessado for física ou legalmente incapaz de expressar seu 

consentimento.  Nesses casos, o Titular informará o Usuário sobre a base jurídica 

aplicável para a transferência concreta através deste Aplicativo. 

Dados Pessoais coletados: vários tipos de Dados. 

Direitos do Usuário 

Os Usuários podem exercer determinados direitos com referência aos Dados tratados pelo Titular. 



Em particular, o Usuário tem o direito de: 

 revogar o consentimento a qualquer momento. O Usuário pode revogar o consentimento 

para o tratamento dos próprios Dados Pessoais expresso anteriormente. 

 opor-se ao tratamento dos próprios Dados. O Usuário poderá opor-se ao tratamento dos 

próprios Dados quando ocorre em uma base jurídica diferente da consentida. Mais detalhes 

sobre o direito de oposição são indicados nas seções abaixo. 

 acessar os próprios Dados. O Usuário tem o direito de obter informações sobre os Dados 

tratados pelo Titular sobre determinados aspectos do tratamento e para receber uma cópia 

dos Dados tratados. 

 verificar e solicitar retificação. O Usuário pode verificar a exatidão dos próprios Dados e 

solicitar atualização ou correção. 

 obter a limitação do tratamento. Quando ocorrem determinadas condições, o Usuário 

pode solicitar a limitação do tratamento dos próprios Dados. Nesse caso, o Titular não 

tratará os Dados para nenhum outro objetivo além da conservação. 

 obter o cancelamento ou a remoção dos próprios Dados Pessoais. Quando ocorrem 

determinadas condições, o Usuário pode solicitar o cancelamento dos próprios Dados por 

parte do Titular. 

 receber os próprios dados ou transferir para outro titular. O Usuário tem o direito de 

receber os próprios Dados em formato estruturado, de uso comum e legível por dispositivos 

automáticos e, onde tecnicamente factível, obter a transferência sem obstáculos para outro 

titular. Esta disposição é aplicável quando os Dados são tratados com instrumentos 

automatizados e o tratamento é baseado no consentimento do Usuário, sob em contrato onde 

o Usuário faz parte ou sob medidas contratuais ligados a ele. 

 fazer uma reclamação. O Usuário pode fazer uma reclamação para a autoridade de controle 

da proteção dos dados pessoais competente ou agir judicialmente. 

Detalhes sobre o direito de oposição 

Quando os Dados Pessoais são tratados para o interesse público, no exercício dos poderes públicos 

para qual o Titular é investido ou para busca de um interesse legítimo do Titular, os Usuários têm o 

direito de se opor ao tratamento por motivos ligados à sua situação específica. 

Os Usuários são lembrados que, se seus Dados forem tratados com fins de marketing direto, é 

possível se opor ao tratamento sem fornecer nenhum motivo. Para descobrir se o Titular trata os 

dados com fins de marketing direto, os Usuários devem consultar as respectivas seções deste 

documento. 

Como exercer os direitos 

Para exercer os direitos do Usuário, os Usuários podem encaminhar uma solicitação para o contato 

do Titular indicado neste documento. As solicitações são depositadas de forma gratuita e enviadas 

para o Titular o mais rapidamente possível, não superando um mês. 

Outras informações sobre o tratamento 

Defesa em juízo 

Os Dados Pessoais do Usuário podem ser utilizados por parte do Titular em juízo ou nas fases 

preparatórias para sua eventual instauração para a defesa de abusos na utilização deste Aplicativo 

ou dos Serviços conectados por parte do Usuário. 



O Usuário declara estar ciente que o Titular pode ser obrigado a divulgar os Dados por ordem de 

autoridades públicas. 

Informações específicas 

Sob solicitação do Usuário, além das informações contidas nesta Política de Privacidade, este 

Aplicativo pode fornecer para o Usuário informações adicionais e contextuais sobre Serviços 

específicos ou a coleta e o tratamento de Dados Pessoais. 

Registro do sistema e manutenção 

Para necessidades vinculadas ao funcionamento e à manutenção, este Aplicativo e os eventuais 

serviços terceirizados utilizados podem coletar registros do sistema, ou seja, o arquivo que registra 

as interações e que pode conter também Dados Pessoais, como endereços IP do Usuário. 

Informações não contidas nesta política 

Mais informações sobre o tratamento dos Dados Pessoais poderão ser solicitadas a qualquer 

momento pelo Titular do Tratamento utilizando os dados de contato. 

Respostas às solicitações “Não autorizo a ser seguido” 

Este Aplicativo não suporta solicitações “Não autorizo a ser seguido”. 

Para descobrir se eventuais serviços de terceiros utilizados oferecem suporte, o Usuário é convidado 

a consultar as respectivas Políticas de Privacidade. 

Modificações desta Política de Privacidade 

O Titular do Tratamento reserva o direito de realizar modificações na presente Política de 

Privacidade a qualquer momento, informando aos Usuários nesta página e, se possível, neste 

Aplicativo, além de enviar uma notificação para os Usuários, se for técnica e legalmente factível, 

por meio de um dos contatos que o Titular possuir. Solicitamos consultar regularmente esta página, 

consultando a data da última modificação indicada abaixo. 

Se as modificações forem referentes aos tratamentos cuja base legal é o consentimento, o Titular 

coletará novamente o consentimento do Usuário, se necessário. 

Definições e referências legais 

Dados Pessoais (ou Dados) 
Constitui dado pessoal qualquer informação que, direta ou indiretamente, mesmo em conexão com 

qualquer outra informação, incluindo um número de identificação pessoal, torne identificada ou 

identificável uma pessoa física. 

Dados de Utilização 
São as informações coletadas automaticamente por meio deste Aplicativo (e também por aplicativos 

de terceiros integrados a este Aplicativo), entre eles: endereço IP ou nome de domínio dos 

computadores utilizados pelo Usuário que conecta-se ao Aplicativo, endereços de notação de URI 

(Uniform Resource Identifier), horário da solicitação, método utilizado para encaminhar a 

solicitação para o servidor, dimensão do arquivo obtido em resposta, código numérico que indica o 

estado da resposta do servidor (êxito, erro etc.), país de proveniência, características do navegador e 



do sistema operacional utilizado pelo visitante, várias conotações de tempo da visita (por exemplo, 

o tempo de permanência em cada página) e detalhes relacionados ao itinerário seguido dentro do 

Aplicativo, com referência específica à sequência das páginas consultadas, parâmetros relativos ao 

sistema operacional e ambiente de informática do Usuário. 

Usuário 
O usuário que utiliza este Aplicativo que, salvo especificado em contrário, coincide com o 

interessado. 

Interessado 
A pessoa física referente aos Dados Pessoais. 

Responsável pelo tratamento (ou Responsáveis) 
A pessoa física, jurídica, administração pública e qualquer outra entidade que trata de dados 

pessoais em nome do Titular, de acordo com o exposto na presente Política de Privacidade. 

Titular do tratamento (ou Titular) 
A pessoa física ou jurídica, a autoridade pública, o serviço ou outro organismo que, sozinho ou 

junto com outros, determina a finalidade e os meios de tratamento dos dados pessoais e os 

instrumentos adotados, incluindo as medidas de segurança relativas ao funcionamento e operação 

deste Aplicativo. O Titular do Tratamento, salvo quanto diversamente especificado, é o titular deste 

Aplicativo. 

Este Aplicativo 
O instrumento de hardware ou software por meio do qual são coletados e tratados os Dados 

Pessoais dos Usuários. 

Serviço 
O Serviço fornecido por este Aplicativo, assim como definido nos relativos termos (se presentes) 

neste site/aplicativo. 

União Europeia (ou UE) 
Salvo onde especificado diversamente, cada referência à União Europeia contida neste documento 

será estendida a todos os atuais Estados Membro da União Europeia e do Espaço Econômico 

Europeu. 

Cookies 
Pequena parte de dados conservada dentro do dispositivo do Usuário. 

Referências legais 
A presente informativa de privacidade foi criada com base a múltiplos sistemas legislativos, 

incluindo os art. 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679. 

Onde não especificado diversamente, esta informativa de privacidade está relacionada 

exclusivamente a este Aplicativo. 

 


