
 

Política de privacidade 
 
Para o Deutsche Leasing Group, o seu direito à autodeterminação da 
informação, bem como a proteção da sua privacidade no tratamento de dados 
pessoais e na utilização da nossa oferta de Internet, é uma preocupação 
particularmente importante. É por isso que o Deutsche Leasing Group tomou 
medidas de segurança técnicas e organizativas para garantir essa proteção. A 
seguir, você encontrará uma visão geral de quais dados pessoais são 
processados para que finalidade. 
 
 

I Processamento geral de dados 

1. DS OGM Âmbito do tratamento de dados 
Os dados pessoais que você fornece ao visitar nosso site serão processados de acordo 
com as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados (DS-OGM) e 
quaisquer outras disposições legais aplicáveis. 
  

2. Base jurídica 
Se o tratamento de dados pessoais for necessário para salvaguardar um interesse 
legítimo da Deutsche Leasing AG ou de um terceiro e os interesses, direitos e 
liberdades fundamentais da pessoa em causa não ultrapassarem o primeiro interesse, 
ver o n. o 1 do artigo 6. o. f) O OGM DS como base jurídica para a transformação. 
  

3. Eliminação de dados e tempo de armazenamento 
Os dados pessoais da pessoa em causa são apagados ou bloqueados logo que a 
finalidade do armazenamento não seja cumprida. 

 

 

II Disponibilização do sítio web e criação de ficheiros de 

registro 

1. Descrição, âmbito e base jurídica do tratamento de dados 
Toda vez que nosso site é acedido, nosso sistema coleta automaticamente dados e 
informações do sistema de computador do computador chamador. São recolhidos os 
seguintes dados: 
1) Informações sobre o tipo e a versão do browser utilizador; 
2) O sistema operacional do utilizador; 
(3) O prestador de serviços Internet do utilizador; 
(4) o endereço IP do utilizador 
(5) data e hora de acesso 
(6) Os sítios web a partir dos quais o sistema do utilizador chega a este sítio 
(7) Os sítios web acessíveis pelo sistema do utilizador através deste sítio.  
Esses dados também são armazenados nos arquivos de log do nosso sistema. A 
conservação destes dados juntamente com outros dados pessoais do utilizador não tem 
lugar. 
  

2. Base jurídica para o tratamento de dados 



A base jurídica para o armazenamento temporário de dados e ficheiros de registro é o 
n.º 1 do artigo 6.º. f) OGM DS. 
  

3. Finalidade do tratamento de dados 
O armazenamento temporário e a curto prazo do endereço IP do usuário pelo sistema é 
necessário para permitir que o site seja entregue ao seu computador. Para isso, o 
endereço IP do usuário deve ser mantido durante a sessão. 
O armazenamento em arquivos de log é feito para garantir que o site esteja 
funcionando. Além disso, os dados são usados para otimizar o site e garantir a 
segurança de nossos sistemas de tecnologia da informação. Os dados não serão 
analisados para fins de comercialização neste contexto. 
Para o efeito, temos também um interesse legítimo no tratamento de dados nos 
termos do nº 1 do artigo 6º. f) OGM DS. 
  

4. Duração da armazenagem 
Os dados serão excluídos quando a sessão for fechada. Os registos do servidor Web 
são salvos por 90 dias e são colocados nas fitas de backup por 30 dias. Os endereços 
IP dos usuários são excluídos ou anônimos, portanto não é mais possível atribuí-los ao 
cliente chamador. 
  

5. Possibilidade de oposição e eliminação 
A recolha de dados para a disponibilização do sítio Web e o armazenamento de dados 
em ficheiros de registro é absolutamente obrigatória para o funcionamento do sítio 
Internet. Por conseguinte, não existe qualquer possibilidade de oposição por parte do 
utilizador. 

 
 
 

III Utilização de cookies 

1. Descrição e âmbito do tratamento de dados 
Este site usa cookies com duração limitada para avaliação estatística do uso deste site 
para analisar e otimizar o uso para você. Usamos cookies para tornar este site mais fácil 
de usar. Alguns elementos deste site exigem que o navegador chamador possa ser 
identificado após uma alteração de página. Os cookies armazenam e transmitem os 
seguintes dados: As configurações de idioma e os cookies de informações de login são 
arquivos de texto pequenos que são armazenados no sistema do computador do 
usuário no navegador da Internet ou pelo navegador da Internet. Quando um usuário 
chama um site, um cookie pode ser armazenado no sistema operacional do usuário. Os 
cookies não fazem parte do sistema e não podem causar danos. A maioria dos 
navegadores está definida para aceitar cookies automaticamente. O cookie no sistema 
do usuário permite que o navegador seja claramente identificado quando o site é 
revisitado, facilitando o uso. 
Você pode desabilitar o armazenamento de cookies ou definir seu navegador para 
alertá-lo sobre o uso de cookies ou para recusar o envio. Todas as funções em nosso 
site estão disponíveis para você sem cookies. Se você desabilitar cookies, isso poderá 
resultar em limitações na funcionalidade de nossos serviços. 
Além disso, rastrear pixels dentro do site são usados para controlar as ofertas no 
marketing. Não recolhem dados pessoais e não estão ligados a dados pessoais no 
computador do utilizador ou a uma base de dados. 
 

2. Base jurídica para o tratamento de dados 
A base jurídica para o tratamento de dados pessoais através de cookies é o artigo 6.º, 
n.º 1, alínea f) OGM DS. 

 



3. Finalidade do tratamento de dados 
O objetivo da utilização de cookies tecnicamente necessários é simplificar a utilização 
de sítios Web para os utilizadores. Alguns recursos deste site não podem ser oferecidos 
sem o uso de cookies. Para isso, é necessário que o navegador seja reconhecido 
mesmo após uma alteração de página. 
 
Para os seguintes aplicativos, precisamos de cookies: 
(1) Login 
(2) Acessibilidade das configurações de idioma 
(3) Memorização de termos de pesquisa 
  
Os cookies de análise são usados para melhorar a qualidade deste site e seu conteúdo. 
Analisando cookies, aprendemos como o site é usado e, assim, podemos otimizar 
continuamente nossa oferta. Para o efeito, o nosso interesse legítimo é também o 
tratamento de dados pessoais, em conformidade com o nº 1, alínea c), do artigo 6º. f) 
OGM DS. 
  

4. Duração da armazenagem, possibilidade de oposição e eliminação 
Os cookies são armazenados no computador do usuário e enviados pelo usuário ao 
nosso site. Como usuário, você tem controle total sobre o uso de cookies. Ao alterar as 
definições no browser da Internet, pode desativar ou restringir a transmissão de cookies. 
Os cookies já salvos podem ser excluídos a qualquer momento. Isso também pode ser 
feito automaticamente. Se os cookies forem desativados para o nosso website, talvez 
não seja possível utilizar todas as funções do website na íntegra. 

 
 
 
Aplicativos de informações de terceiros 

Google Maps: 

Para este site, o Google Maps é usado para exibir mapas. Isso permite que mapas 
interativos sejam exibidos diretamente no site e permite o uso da função de cartão. O 
Google Maps usa cookies persistentes. Visitando a parte inferior deste site, onde o Google 
Maps é usado, o Google recebe informações que você chamou de parte inferior 
correspondente. Além disso, são aplicáveis as disposições do ponto II. 1. dados para o 
Google. 
 
Isso é feito independentemente de você estar conectado por meio de uma conta de usuário 
do Google. Se você estiver conectado ao Google, seus dados serão atribuídos à sua conta 
de usuário do Google. Se não quiser esta atribuição, tem de terminar sessão antes de 
chamar a função de cartão. O Google salva seus dados como um perfil de uso e os usa para 
publicidade, pesquisa de mercado e/ou projeto personalizado de site. Essa avaliação será 
realizada em particular (mesmo para usuários não registrados) para fornecer anúncios de 
acordo com as necessidades e informar outros usuários da rede social sobre suas 
atividades neste site. Você tem o direito de se opor à criação desses perfis de usuário, que 
você deve endereçar ao Google para fazer isso. 
  
Para obter mais informações sobre o objetivo e o escopo da coleta e do processamento de 
dados do Google, consulte a política de privacidade do provedor. Você também encontrará 
mais informações sobre suas configurações de direitos e privacidade 
em:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
O Google também processa os seus dados pessoais nos Estados Unidos e está sujeito ao 
Privacy Shield UE-EUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 



 

 

IV Formulário de contato e contato por e-mail 

1. Descrição e âmbito do tratamento de dados  
O formulário de contato está disponível no nosso sítio Web, que pode ser utilizado para 
contato eletrônico. Se um usuário fizer isso, os dados inseridos na máscara de entrada 
serão transmitidos a nós e armazenados. 
 
(1) Endereço IP do usuário 
(2) Data e hora do registro  
 
Para o tratamento dos dados, o seu consentimento será obtido durante o processo de 
envio e será remetido para esta declaração de privacidade. Em alternativa, pode 
contactar-nos através do endereço de correio eletrônico fornecido. Nesse caso, os 
dados pessoais do usuário transmitidos com o e-mail serão armazenados. Neste 
contexto, os dados não serão transmitidos a terceiros. Os dados serão usados 
exclusivamente para o processamento da conversa. 
  

2. A base jurídica para o tratamento de dados 
Base jurídica para o tratamento de dados, é o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), se o utilizador 
tiver dado o seu consentimento. a) OGM geneticamente modificados. 
A base jurídica para o tratamento dos dados transmitidos no decurso de uma 
transmissão de correio eletrônico é a alínea a) do n.o 1 do artigo 6.o f) OGM DS. Se o 
contato por correio eletrônico tiver por objetivo a celebração de um contrato, a base 
jurídica adicional para o tratamento é o n.º 1 do artigo 6.º. b) OGM DS. 
  

3. Finalidade do processamento de dados  
O tratamento de dados pessoais a partir da máscara de entrada serve-nos apenas para 
processar o contato. No caso de um contato por correio eletrônico, o interesse legítimo 
necessário para o tratamento dos dados reside neste fato. 
  
Os outros dados pessoais tratados durante o processo de envio são utilizados para 
evitar abusos no formulário de contato e para garantir a segurança dos nossos sistemas 
de tecnologia da informação. 
  

4. Duração do armazenamento  
Os dados são apagados logo que deixem de ser necessários para atingir o objetivo da 
sua recolha. Para os dados pessoais do formulário de entrada do formulário de contato 
e os dados enviados por e-mail, é o que acontece quando a conversa com o usuário é 
encerrada. A conversa termina quando as circunstâncias demonstrarem que os fatos 
em questão foram posteriormente esclarecidos. Os dados adicionais recolhidos durante 
o processo de envio serão eliminados no prazo máximo de sete dias. 
  

5. Possibilidade de oposição e eliminação 
O utilizador tem a possibilidade de revogar o seu consentimento ao tratamento dos 
dados pessoais em qualquer momento. Se o utilizador entrar em contato connosco por 
correio eletrônico, poderá opor-se ao armazenamento dos seus dados pessoais a 
qualquer momento com efeitos para o futuro. Nesse caso, a conversa não pode 
continuar. 
 
Os pedidos de informações ou informações, bem como a revogação de qualquer 



consentimento dado, bem como uma eventual oposição ao tratamento dos dados, 
devem enviar uma mensagem de correio eletrônico para 

 
 service@deutsche-leasing.com 

 
ou para o endereço mencionado na impressão. Asseguramos que todos os dados 
pessoais armazenados durante o contato serão eliminados. 

 
 
 
 

IV a. Newsletters e notificações eletrônicas 

Enviamos apenas boletins informativos, e-mails e outras notificações eletrônicas (a seguir, 
boletins informativos) com o consentimento dos destinatários ou com uma autorização legal. 
Se o conteúdo da newsletter for descrito em termos concretos no contexto de uma 
assinatura, eles são decisivos para o consentimento dos usuários. Além disso, nossas 
newsletters contêm informações sobre nossos serviços e a gente. 
 
Para assinar nossos boletins informativos, geralmente é suficiente digitar seu endereço de 
e-mail. No entanto, podemos solicitar que você faça um nome para fazer um endereço 
pessoal na newsletter ou qualquer outra informação necessária para os fins da newsletter. 
 
Procedimento de dupla inclusão: o registro do nosso boletim informativo é feito, em 
princípio, através de um procedimento de dupla inclusão. Por outras palavras, receberá uma 
mensagem de correio eletrônico depois de se ter registado, solicitando-lhe que confirme o 
seu registo. Essa confirmação é necessária para que ninguém possa se registar com 
endereços de e-mail externos. As assinaturas do boletim serão registadas para demonstrar 
o processo de registo de acordo com os requisitos legais. Isso inclui o armazenamento do 
tempo de login e de confirmação, bem como do endereço IP. As alterações nos dados 
armazenados pelo provedor de serviços de entrega também são registadas. 
 
Eliminação e restrição do tratamento: Podemos armazenar os endereços de correio 
eletrônico enviados por um período máximo de três anos com base nos nossos interesses 
legítimos, antes de os eliminarmos para podermos provar um consentimento previamente 
dado. O tratamento destes dados limita - se ao objetivo de uma eventual defesa de créditos. 
Um pedido de cancelamento individual é possível em qualquer momento, desde que a 
anterior existência do consentimento seja confirmada ao mesmo tempo. No caso de 
obrigações de observação permanente de contradições, reservamo-nos o direito de 
armazenar o endereço eletrônico numa lista global apenas para esse efeito. 
 
O registo do procedimento de registo baseia-se nos nossos legítimos interesses, com o 
objetivo de provar o seu bom funcionamento. Na medida em que instruímos um prestador de 
serviços a enviar e-mails, isso é feito com base nos nossos legítimos interesses num 
sistema de navegação eficiente e seguro. 
 
Notas de base jurídica: O boletim informativo é enviado com base no consentimento dos 
destinatários ou, na falta de consentimento, com base nos nossos legítimos interesses de 
marketing direto, se e na medida permitida por lei, por exemplo, no caso de publicidade de 
ações de clientes. Na medida em que instruímos um prestador de serviços a enviar e-mails, 
isso é feito com base nos nossos legítimos interesses. O processo de registo é registado 
com base nos nossos legítimos interesses para demonstrar que foi realizado em 
conformidade com a lei. 
 



Conteúdo: Informação sobre nós, nossos serviços, promoções e ofertas. 
 
Condições para a utilização de serviços gratuitos: o consentimento para o envio de 
mensagens de correio pode ser condicionado à utilização de serviços gratuitos (por 
exemplo, acesso a determinados conteúdos ou participação em determinadas ações). Se 
quiser usar o serviço gratuito sem assinar o boletim, entre em contato connosco. 
 
 Tipos de dados processados: dados de inventário (por exemplo, nomes, endereços), 

dados de contato (por exemplo, correio eletrônico, números de telefone), dados de 
meta/comunicação (por exemplo, informações do dispositivo, endereços IP), dados de 
utilização (por exemplo, sítios Web visitados, interesse no conteúdo, horários de 
acesso). 
 

 Pessoas em causa: Parceiros de comunicação, utilizadores (por exemplo, visitantes de 
sítios Web, utilizadores de serviços em linha). 
 

 Finalidade da transformação: Comercialização direta (por exemplo, por correio 
eletrônico ou por correio), serviços contratuais e serviço ao cliente. 
 

 Bases jurídicas: Consentimento (artigo 6.o, n.o 1, p. 1) a. DSOGM), interesses 
legítimos (art.º. 6.o, n.o 1, p. 1). f. DSOGM). 
 

 Opt-out: Você pode cancelar o recebimento do nosso boletim a qualquer momento, ou 
seja, revogar seu consentimento ou se opor ao recebimento posterior. Um link para 
cancelar a newsletter pode ser encontrado no final de cada newsletter ou, caso 
contrário, você pode usar uma das possibilidades de contato acima mencionadas, de 
preferência por e-mail. 
 

Serviços utilizados e prestadores de serviços: 
HubSpot:plataforma de marketing por e-mail; Fornecedor de serviços: HubSpot, Inc., 25 First 
St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Sítio Web: https://www.hubspot.de; 
Declaração de Privacidade: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
 
 
 

V Análise web por Google Analytics (ferramenta de 

rastreamento) 

Estabelecemo-nos com base nos nossos legítimos interesses (ou seja, interesse na análise, 
otimização e funcionamento econômico da nossa oferta em linha, na aceção do artigo 6.º, 
n.º 1, lit. f. Google Analytics, um serviço de análise Web fornecido pela Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). O Google usa cookies. 
As informações geradas pelo cookie sobre a utilização da oferta online pelos usuários são 
normalmente transmitidas e armazenadas pela Google em servidores nos Estados Unidos. 
 
O Google utilizará estas informações em nosso nome para avaliar a utilização da nossa 
oferta online por parte dos utilizadores, para compilar relatórios sobre as atividades no 
âmbito desta oferta online e para nos fornecer outros serviços relacionados com a utilização 
desta oferta online e a utilização da Internet. Os dados processados podem ser usados para 
gerar perfis de usuário pseudónimo. 
  
Usamos o Google Analytics somente com o anonimato de IP habilitado. Isto significa que o 
Google está a reduzir o endereço IP dos utilizadores nos Estados-Membros da União 
Europeia ou noutros Estados Partes no Acordo sobre o Espaço Econômico Europeu. 



Apenas em casos excecionais o endereço IP completo será transferido para um servidor 
Google nos EUA e reduzido. 
 
O endereço IP fornecido pelo navegador do usuário não será mesclado com outros dados 
do Google. Os usuários podem evitar o armazenamento de cookies definindo seu software 
de navegador de acordo.  
 
Para obter mais informações sobre o uso de dados, configurações e oposição do Google, 
consulte a declaração de privacidade do Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) e as configurações de exibição do Google 
para anúncios (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

VI Ligações a fornecedores externos 

Se estiver ligada a sítios Web de outros fornecedores, esta declaração de proteção de 
dados não se aplica ao seu conteúdo. As informações que os operadores destas páginas 
podem recolher estão fora do âmbito dos conhecimentos e da influência do Deutsche 
Leasing Group. Você encontrará informações na declaração de privacidade do respetivo 
site. 
 
 
 

VII Direitos de proteção de dados ("Informação sobre 
proteção de dados - tratamento dos seus dados e direitos - 
informação nos termos dos artigos 13.º e 14.º do 
regulamento de base sobre proteção de dados (DS-OGM)) 

Além do site, processamos dados pessoais dentro do escopo de nosso relacionamento 
comercial. Informações sobre essas operações de processamento de dados e suas 
reivindicações e direitos de proteção de dados, algumas das quais também afetam o 
processamento de dados em nosso site, podem ser encontradas em nossas declarações de 
proteção de dados. 
 
 
 
1. Quem é responsável pelo tratamento de dados e a quem posso contactar? 

2. Que fontes e dados utilizamos? 

3. Para que processamos os seus dados (finalidade do tratamento) e em que base 
jurídica? 

a. A fim de cumprir as obrigações contratuais (artigo 6.º, n.º 1, alínea c). b OGM 
DS) 

b. No âmbito da ponderação de interesses (artigo 6.º, n.º 1, alínea c)). f) OGM 
DS 

c. Com base no seu consentimento (ver n.º 1 do artigo 6.º). a OGM 
geneticamente modificado) 



d. Devido a requisitos legais (n.º 1 do artigo 6.º). c OGM DS) 

4. Quem recebe os meus dados? 

5. Quanto tempo meus dados serão armazenados? 

6. Os dados são transferidos para um país terceiro ou para uma organização 
internacional? 

7. Que direitos de proteção de dados tenho? 

8. Há alguma obrigação de fornecer dados? 

9. Em que medida é que a tomada de decisões é automatizada em casos individuais? 

10. Em que medida são os meus dados utilizados para a obtenção de perfis (pontuação)? 

 

Responsável pela proteção de dados 

A pessoa responsável, na aceção do Regulamento da UE relativo à proteção de dados 
(DSOGM), é: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe  
 
Deutsche Leasing AG é uma empresa do Deutsche Leasing Group .  
 
Você também pode entrar em contato com o responsável pela proteção de dados em 
qualquer momento se tiver dúvidas sobre esta declaração de proteção de dados ou sobre a 
proteção de seus dados pessoais. Você pode entrar em contato com nosso Data Protection 
Officer no seguinte endereço de e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 
 

  



 

Política de Privacidade dos Meios 
Sociais 
A Deutsche Leasing explora várias "Páginas de Meios Sociais" para indicar os seus serviços 
e serviços e para interagir com os seus clientes (a seguir designados "Utilizadores"). 
 
 

I. Quem é responsável pelas páginas das redes sociais? 

A pessoa responsável, na aceção do Regulamento da UE relativo à proteção de dados 
(DSOGM), é: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
Deutsche Leasing AG é uma empresa do Deutsche Leasing Group .  
 
Você também pode entrar em contato com o responsável pela proteção de dados em 
qualquer momento se tiver dúvidas sobre esta declaração de proteção de dados ou sobre a 
proteção de seus dados pessoais. Você pode entrar em contato com nosso Data Protection 
Officer no seguinte endereço de e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com   
A Deutsche Leasing, na qualidade de responsável por este sítio, celebrou acordos com 
operadores terceiros que, entre outras coisas, regem as condições de utilização do sítio nas 
redes sociais. 
 

 

II. Como os seus dados serão processados quando você 

visitar as páginas dos meios sociais? 

Quando você visita as páginas dos meios sociais da Deutsche Leasing, os operadores de 
site coletam e processam dados pessoais de você - mesmo que você não esteja registado 
nas respetivas redes. 
 
Alguns dos dados pessoais recolhidos e processados pelos Operadores de Páginas ao 
utilizar as respetivas páginas de correio eletrônico são disponibilizados à Deutsche Leasing 
de forma agregada através dos chamados "Insights" (Estatísticas do Utilizador). Para o 
efeito, o operador da instalação armazena um cookie no equipamento terminal do utilizador. 
Os cookies são pequenas unidades de informação que estão armazenadas no seu 
dispositivo. Isto permitir-nos-á reutilizar esta informação numa fase posterior. O cookie 
usado no fanpage contém um código de usuário exclusivo atribuído a cada usuário. O 
cookie permanece ativo por um período de dois anos, a menos que seja eliminado.   
 
As estatísticas dos utilizadores produzidas serão transmitidas à Deutsche Leasing apenas 
sob forma anônima. A Deutsche Leasing não tem acesso aos dados subjacentes. 
 



 

III. Para que fins são tratados os dados? 

Os dados recolhidos durante a visita dos Fanpages são utilizados pelo operador do sítio, em 
especial para difundir a publicidade individualizada através da sua rede. Você pode 
descobrir quais dados pessoais estão sendo processados para que fins, nos respetivos 
termos e condições de uso e diretrizes. 
 
A Deutsche Leasing utiliza as informações recolhidas para otimizar as suas ofertas de rede 
social, por exemplo, para adaptar melhor o conteúdo às necessidades dos clientes e 
utilizadores. Por exemplo, a Deutsche Leasing receberá informações sobre quais os 
conteúdos e aplicações que os utilizadores valorizam particularmente, a fim de lhes fornecer 
conteúdos mais relevantes e desenvolver funções que possam ser de maior interesse para 
os utilizadores. 
 
Com base nas informações recolhidas, as respetivas redes preparam igualmente avaliações 
demográficas e geográficas e disponibilizam-nas à Deutsche Leasing. Esta informação é 
utilizada pela Deutsche Leasing para fazer publicidade numa base específica, sem conhecer 
imediatamente a identidade de um visitante. Se os visitantes usarem páginas nas redes 
sociais em vários dispositivos finais, a aquisição e a avaliação podem também ocorrer em 
todos os dispositivos se os visitantes estiverem registados e registados no seu próprio perfil. 
 
 

IV. Base jurídica e interesses legítimos 

Com o tratamento de dados pessoais, a Deutsche Leasing prossegue o interesse de 
fornecer aos utilizadores uma gama contemporânea de informações, bem como 
possibilidades de interação nas redes sociais. O tratamento é efetuado com base numa 
apreciação dos interesses, em conformidade com o artigo 16.o 6, n.o 1 1, primeira frase, 
"Lt". Se o DSGM, que leva sempre em conta os seus interesses. 
 
 

V. Os dados pessoais são transferidos para terceiros? 

A Deutsche Leasing não tem influência sobre se a LinkedIn, o Twitter, o Youtube, o 
Instagram, o Kunu ou o Xing transfere dados pessoais para terceiros. A Deutsche Leasing 
não transmite dados pessoais a terceiros. 
 
 

VI. Seus direitos e outras informações 

Como pessoa em causa, tem direito aos seguintes direitos, desde que as condições legais 
estejam preenchidas: 

 Direito à informação, Art. 15 DSBER 

 Direito a autorização, Art. 16 DSBER 

 Direito de cancelamento, Art. 17 DSBER 

 Direito à restrição do processamento, arte. 18 DSBER 

 Direito à portabilidade dos dados, Art. 20 DSBER 



 Direito de recurso, Art. 21 DSBER 
As configurações pessoais (de publicidade) nas redes sociais permitem que você influencie 
a medida em que seu comportamento de usuário é registado quando você visita a página 
inicial.   
 
Se você já é cliente da Deutsche Leasing, seus dados também serão processados no 
contexto de sua relação comercial com a Deutsche Leasing. Consulte o Aviso de 
Privacidade para obter informações sobre isso. 
 
https://www.deutsche-
leasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf 
 
 

Proteção de dados do Twitter 

O Twitter é um dos maiores serviços de notícias curtas do mundo, com cerca de 330 
milhões de usuários ativos. Ao se registar no Twitter, o usuário automaticamente dá à 
empresa direitos para processar seus dados pessoais. 
 
Ao registrar-se no Twitter, os dados fornecidos pelo Twitter são automaticamente 
autorizados, para os Estados Unidos (como sede), Irlanda (como filial europeia) e qualquer 
outro país no qual o Twitter opera. 
 
Independentemente das orientações em matéria de proteção de dados no país de origem. 
Os dados pessoais, tais como o nome e o nome de utilizador, serão listados 
publicamente.  No entanto, como usuário, você pode configurar se o Twitter pode avaliar 
seus sites e usá-los para fins publicitários.  O conteúdo publicitário não pode ser 
completamente desativado. Como usuário, você deve optar ativamente por não transmitir 
dados. 
 
Os tuítes são considerados comunicações públicas. Isso significa que as opiniões 
publicadas podem ser copiadas e reutilizadas por qualquer pessoa sem violar a privacidade 
do autor. É o caso de todo o conteúdo associado à mensagem. Isso inclui fotos, vídeos ou 
links para outros sites. 
 
Para obter mais informações, consulte a Declaração de Privacidade do Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy  
 
 

LinkedIn - LinkedIn Tracking e LinkedIn Insight Tags Data 

Protection 

Este site utiliza o LinkedIn Conversion Tracking of LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton 
Place, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). O Rastreamento de Conversão LinkedIn é uma 
ferramenta de redirecionamento e análise que é suportada pelo Dia do LinkedIn Insight. A 
Etiqueta do Insight cria um cookie armazenado no seu navegador da Web quando você 
visita o site. A Etiqueta do Insight é integrada neste site e permite que você colete dados 
como seu endereço IP, o tempo necessário para aceder esse site ou coletar eventos 
definidos (por exemplo, downloads ou visualizações de páginas). Além disso, poderão ver 
ofertas e recomendações especiais e relevantes, dependendo dos serviços, informações e 
ofertas de que se tenham informado no nosso sítio Web. O LinkedIn também poderá 



compilar estatísticas com dados agregados sobre a utilização e a visita do nosso site. O 
cookie armazenado pela Etiqueta do Insight no seu navegador permanecerá lá até que ele 
seja excluído manualmente por você ou automaticamente excluído após o carregamento da 
etiqueta do Insight. 
 
Você pode evitar o armazenamento de cookies em geral definindo seu navegador da Web. 
Se você for um membro LinkedIn, clique no campo "Opt-out on LinkedIn". Os não-membros 
clicam em "opt-out". Mais informações sobre a proteção de dados do LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  
 
 

Política de Privacidade para o YouTube 

Integramos os vídeos da plataforma "YouTube" do provedor Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. O Google é certificado ao abrigo do Acordo Privacy 
Shield e oferece uma garantia de que cumprirá a legislação europeia em matéria de 
proteção de dados 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  
  
O endereço IP fornecido pelo navegador do usuário não será mesclado com outros dados 
do Google. Os utilizadores podem impedir o armazenamento de cookies definindo o 
respetivo software de navegação em conformidade; Os utilizadores também podem impedir 
que o Google recolha dados gerados pelo cookie e relacionados com a sua utilização da 
oferta online e que o Google proceda ao seu processamento, transferindo e instalando o 
plug-in do browser disponível no seguinte link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
  
Para obter mais informações sobre o uso de dados, configurações e oposição do Google, 
consulte a declaração de privacidade do Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) e as configurações de exibição do Google 
para anúncios (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

Proteção de dados para o Instagram 

Que dados o Instagram coleta? 
 
Os tipos de informações que o Instagram coleta dependem de como os produtos do 
Facebook são usados.  Você pode exibir e excluir essas informações nas configurações do 
Facebook ou Instagram. 
 
Coletado: 

 Dados pessoais depositados no momento do registro. 

 Dados sobre redes e ligações. 

 Informações sobre a utilização dos produtos. Por exemplo, conteúdo que interage com. 

Funções e ações executadas. 

 Informações sobre as compras e transações efetuadas. 

 



Para mais informações, consulte aqui: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true . 
 
 

Proteção de dados Xing 

Xing é uma rede de carreiras sociais. Os contatos profissionais são mantidos aqui. Muitas 
informações pessoais do usuário no perfil são publicamente visíveis, não apenas para todos 
os membros do Xing, mas também para não-membros. 
 
Em sua declaração de privacidade, Xing especifica quais dados pessoais são coletados e 
como eles são processados e usados. 
 
Essas são as informações que cada usuário insere no momento do registo. 
 
Estas incluem informações como: 

 Nome 

 Data de nascimento 

 Dados de contacto 

 comerciais 

 Estatuto profissional 

 Empresa, posição, indústria 
Além disso, existe um vasto leque de informações voluntárias que os utilizadores podem 
fazer no seu perfil, por exemplo, sobre os interesses pessoais. 
 
Segundo o Xing, os dados serão usados exclusivamente para habilitar os serviços para os 
usuários. Além disso, a Xing torna claro nos seus princípios básicos de proteção de dados 
que os dados pessoais não serão transmitidos a terceiros para fins publicitários ou 
comerciais. 
 
Para obter mais informações sobre a política de privacidade do Xing, visite: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung . 
 
 
 

Partilhar funcionalidade nas presenças das redes sociais 
utilizando o botão Shariff Media 

O projeto c't Shariff substitui os botões comuns de compartilhamento das redes sociais e 
protege seu comportamento surf de olhos curiosos. No entanto, um único clique no botão é 
suficiente para compartilhar informações com outros. Você não precisa fazer nada para 
fazer isso - o webmaster já cuidou de tudo. 
  
Os botões usuais dos meios sociais transmitem os dados do usuário para o Facebook & Co. 
em cada chamada de página e fornecem às redes sociais informações precisas sobre seu 
comportamento de navegação (rastreamento do usuário). Você não precisa estar conectado 
ou ser membro da rede. Por outro lado, um botão de acesso não estabelece contato direto 
entre a Rede Social e o visitante até que este clique ativamente no botão de 
compartilhamento. 
  



Isso o impedirá de deixar uma faixa digital em todas as páginas visitadas e melhorar sua 
privacidade. A Shariff age como um organismo intermediário: Em vez do navegador, o 
servidor do operador do site solicita o número de links - e somente uma vez por minuto para 
limitar o tráfego. O visitante permanece anônimo. 
  
Para obter mais informações: 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
bdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa.  
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281. com 
 
 


