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AVISO DE PRIVACIDADE DA CAPTURA DE DADOS DE TESTE DA VALEO

A Valeo (Valeo, nós ou nosso/a(s)) equipa seus carros de teste com câmeras para avaliar
produtos em ambientes da vida real. Enquanto nossos carros de teste são conduzidos nas
estradas, as câmeras coletam fotografias e vídeos onde sua imagem pode ser capturada. Isso
pode acontecer, por exemplo, enquanto você caminha pela rua ou conduz um carro ao lado
de nosso carro de teste. Ainda que essas câmeras possam gravar você, fique tranquilo de que
não estamos interessados em identificá-lo como indivíduo específico, e nos concentramos
apenas em nossas tecnologias.
Levamos a privacidade muito a sério. Neste aviso de privacidade, explicamos quais dados
capturamos e gravamos com nossos carros de teste. Este aviso é voltado para pedestres e
outras pessoas do lado de fora de nossos carros de teste.
1. Princípios gerais
A Valeo se compromete a processar os dados pessoais em conformidade com os regulamentos
de proteção de dados, incluindo o recente Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(daqui em diante, “RGPD”) europeu, e a respeitar os direitos dos titulares dos dados. Quando
desenvolvemos, projetamos e fabricamos produtos que podem acarretar obrigações no
âmbito do RGPD, levamos em conta os princípios de privacidade e segurança desde a
concepção no momento da engenharia e do desenvolvimento de tais produtos. A Valeo possui
um programa abrangente de conformidade com a proteção de dados, que engloba várias
políticas, procedimentos, ferramentas, formulários e cláusulas contratuais, bem como um
programa detalhado de treinamento e conscientização.

2. Quem somos?
A Valeo é o controlador dos dados pessoais que coletamos com nossos carros de teste. Nossa
sede está em Paris (43, rue Bayen, 75848 Paris Cedex, França) e temos operações em 33 países
ao redor do mundo.

3. Quais dados pessoais coletamos?
Como uma empresa automotiva de alta tecnologia, investimos pesadamente em atividades
de pesquisa e desenvolvimento a fim de projetar e testar nossos produtos, tecnologia e
aplicativos inovadores. Isso inclui o teste de nossos produtos em ambientes da vida real. Como
mencionado anteriormente, enquanto nossos carros de teste são conduzidos nas estradas, as
câmeras dentro desses carros coletam fotografias e vídeos onde sua imagem pode ser
capturada.
Coletamos essas fotografias e vídeos apenas com o propósito de melhorar a capacidade de
nossos produtos ou sistemas integrados em carros de teste para distinguir entre objetos no
ambiente ao redor, e não para o propósito de identificar ou tomar decisões sobre você como
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indivíduo. Aplicamos rigorosas medidas de segurança a todos os dados pessoais capturados e
aplicamos técnicas de anonimização para desfocar sua imagem de seus arredores. Há mais
informações disponíveis sobre essas medidas nas seções “como usamos os dados pessoais” e
“como protegemos os dados pessoais” abaixo.

4. Por quanto tempo armazenamos os seus dados pessoais?
A Valeo manterá os registros de nossos carros de teste em um ambiente seguro pelo tempo
necessário para atingir as finalidades para as quais foram coletados ou de acordo com os
períodos de retenção previstos pela legislação aplicável, incluindo as leis civis, penais e
comerciais. Como uma empresa que desenvolve tecnologia relevante à segurança em carros
e testes, a Valeo está sujeita a regimes regulamentares estritos que exigem que nós
conservemos os dados de desenvolvimento de produto por um período de 15 anos após o
último produto relevante ter sido oferecido no mercado.

5. Como usamos os dados pessoais?
Usamos as fotografias e vídeos capturados por nossos carros de teste no suporte à nossa
pesquisa, análise ou exercícios de verificação. Especificamente, analisamos essas fotografias
e vídeos para compreender o movimento e comportamento dos pedestres ou outros
motoristas na rua, de forma a desenvolver e treinar sensores de detecção a serem usados em
novos veículos (que podem ser vendidos por nós ou por outros fabricantes de carros), bem
como a tecnologia de inteligência artificial usada em conexão com nossos produtos e serviços.
Em todos os casos, as imagens que capturamos nunca serão correlacionadas com outros
dados que nos permitiria identificá-lo, nem usados para tomar qualquer decisão em relação a
você. Não estamos interessados em identificá-lo nem permitimos que ninguém mais o
identifique com nossas imagens. As imagens serão usadas apenas para fins de estatística em
Technicolor para desenvolver e aprimorar produtos e para pesquisa científica voltada a
melhorar a inteligência artificial e todas as tecnologias relacionadas.
A Valeo desenvolveu protocolos específicos para gerenciar a coleta, transferência e uso de
dados pessoais coletados durante esses testes, inclusive a aplicação de medidas robustas de
confidencialidade e segurança aos dados. A Valeo aplicará técnicas de anonimização às
imagens (p.ex., desfocando qualquer pessoa presente nessas imagens) antes de analisá-las, a
menos que possam ter impacto na qualidade das imagens e nos resultados dos testes.

6. Qual base legal usamos para processar os seus dados pessoais?
Como declarado acima, aplicamos técnicas de anonimização às fotografias e vídeos
capturados por nossos carros de teste e, portanto, não consideramos que eles contenham
dados pessoais. Nos casos limitados onde possamos reter detalhes que nos permitiriam
identificar um indivíduo, confiamos nas bases legais a seguir:
Processamos os dados pessoais contidos em qualquer fotografia ou vídeo coletado por nossos
carros de testes porque é necessário para o propósito de cumprir com as obrigações legais
com as quais estamos sujeitos em relação à segurança de produto. Também processamos
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esses dados a fim de buscar nossos interesses legítimos em garantir a conformidade de nossos
produtos com requisitos e especificações técnicas ou com requisito de segurança, melhorando
nossos produtos através da avaliação de seu desempenho e confiabilidade em ambientes da
vida real. Finalmente, podemos usar dados pessoais capturados por nossos carros de teste
para propósitos de pesquisa científica, onde a jurisdição aplicável nos permite fazer.

7. Como compartilhamos dados pessoais?
Outras empresas Valeo: A Valeo é e atua como uma empresa internacional. Portanto, seus
dados pessoais podem ser processados por funcionários da Valeo localizados em seu país, mas
também por funcionários em outras empresas da Valeo localizadas em outros países.
Independentemente de onde esses funcionários estão localizados, esses dados estarão
sujeitos ao programa da Valeo sobre a conformidade com a proteção de dados e serão
tratados com o mesmo nível de cuidado e atenção em toda a organização da Valeo.
Processadores de dados da Valeo: Quando a Valeo precisa terceirizar o processamento de
dados pessoais para um provedor terceiro, o processador de dados é cuidadosamente
selecionado e contratos de processamento de dados que exigem o uso de dados pessoais
exclusivamente para fins identificados de forma clara são assinados. Os funcionários do
processador de dados também estão sujeitos a rigorosos acordos de confidencialidade e
também a passarem por treinamento.
Outros terceiros: Podemos divulgar dados pessoas para os propósitos que explicamos neste
aviso para nossos assessores (p.ex., assessores jurídicos, financeiros, comerciais ou outros) e
terceiros permitidos por lei (p.ex., polícia, autoridades reguladoras, agências governamentais
ou a autoridades judiciais ou administrativas). Também podemos divulgar fotografias ou
vídeos capturados durante testes de condução de nossos produtos (mas nenhum nome ou
outros tipos de dados pessoais) a membros da comunidade de pesquisa e desenvolvimento
no campo da tecnologia de carros sem condutor com o objetivo de permitir que essas imagens
sejam analisadas para os propósitos da comunidade e seus resultados compartilhados
conosco para melhorar a segurança da tecnologia nessa área como um todo. Esses
engenheiros também estão sujeitos a rigorosos acordos de confidencialidade e termos de
acesso. Se você quiser ver uma lista de membros da comunidade com quem seus dados
pessoais possam ter sido compartilhados, entre em contato com nosso diretor de proteção de
dados. As informações estão disponíveis na seção chamada “como entrar em contato
conosco”.
Exportação de dados: Em cada caso, quando o compartilhamento de dados pessoais exigir
que a Valeo transfira esses dados para fora da União Europeia, são implementadas todas as
precauções necessárias para manter a proteção de seus dados pessoais, inclusive entrando
nas cláusulas de transferência de dados internacional aprovada pela Comissão da União
Europeia. Se você quiser receber uma cópia dessas cláusulas, entre em contato com nosso
diretor de proteção de dados. As informações estão disponíveis na seção chamada “como
entrar em contato conosco”.
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8. Como protegemos os dados pessoais?
Nós nos comprometemos a garantir a segurança, a confidencialidade e a integridade dos
dados. Buscamos tornar anônimos ou usamos pseudônimos nos dados que coletamos como
parte de nossas atividades de pesquisa, desenvolvimento e teste.
O nosso programa internacional de conformidade com a proteção de dados inclui
treinamentos, controles, políticas, procedimentos e diretrizes que nos ajudam a desenvolver
e a manter medidas de segurança cultural, organizacional, física e técnica para garantir a
segurança de seus dados pessoais.
O programa inclui:
►

os princípios da Valeo sobre a proteção de dados;

►

o código de conduta do parceiro comercial da Valeo, no qual os parceiros comerciais
e fornecedores devem se comprometer a tratar os dados pessoais como informações
confidenciais;

►

a política do processador de dados que impõe aos processadores de dados termos
contratuais em conformidade com o RGPD;

►

a política da Valeo para transferência internacional de dados pessoais, o que exige
que os funcionários certifiquem-se de que a Valeo esteja conforme com cláusulas de
transferência de dados internacional aprovadas pela Comissão da União Europeia
que são obrigatórias em caso de transferência de dados para fora da Europa;

►

o procedimento de notificação de violação de dados pessoais da Valeo;

►

um protocolo de uso de dados de produtos de teste e piloto;

►

acordos de confidencialidade;

►

programas de treinamento obrigatórios;

►

ferramentas e métodos;

►

auditorias e controles.

O programa tem o apoio de uma equipe multidisciplinar internacional.
Além disso, o Gabinete de Proteção de Dados, o Gabinete de Segurança da Informação e o
Departamento de Sistemas de Informação trabalham em estreita colaboração para fornecer
segurança adequada aos dados pessoais que processamos.
Por exemplo, temos medidas e planos específicos:
►

para proteger dados contra perda acidental;

►

para impedir o acesso, o uso, a destruição ou a divulgação não autorizados;

►

para garantir a continuidade dos negócios e a recuperação de desastres;

►

para restringir o acesso a informações pessoais;
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►

para conduzir avaliações de impacto sobre a privacidade de acordo com a lei e com
nossas políticas comerciais;

►

para dar aos funcionários e contratados treinamentos em segurança de dados;

►

para gerenciar riscos relacionados com terceiros através do uso de contratos e
revisões de segurança.

Também temos as seguintes políticas em vigor:
►

Política de segurança interna da Valeo;

►

Política de confidencialidade da Valeo relacionada a imagens e mídias sociais;

►

Política de segurança interna da Valeo aplicável a parceiros externos.

Observe que essa lista não inclui todas as medidas e planos.

9. Os seus direitos em relação aos dados pessoais
Quando a coleta de seus dados pessoais resulta de gravações na rua, nossos veículos de
gravação se empenham em notificar os titulares dos dados sobre o fato de que suas imagens
estão sendo capturadas, o que lhes permite acessar os avisos de privacidade relevantes
emitidos pela Valeo e entender melhor o propósito da coleta desses dados e como eles são
processados.
De acordo com o RGPD, você também tem o direito de solicitar:
►

Acesso a seus dados pessoais: você pode pedir para acessar as seguintes
informações:
a) os propósitos para os quais processamos seus dados pessoais;
b) as categorias dos dados pessoais em causa;
c) os destinatários ou categorias de destinatários dos dados, se for o caso; em
particular, eventuais países terceiros ou organizações internacionais;
d) o período durante o qual os dados pessoais serão armazenados (ou os critérios
usados para determinar esse período);
e) se os dados pessoais estarão sujeitos a processamento automatizado, incluindo
definição de perfil, e, em caso afirmativo, a lógica e as possíveis consequências
envolvidas;
f) quando os dados são transferidos para um país terceiro ou para uma organização
internacional, informações sobre as precauções aplicáveis; e/ou
g) informações sobre a origem dos dados, se não forem obtidos diretamente com
você

►

Retirada de consentimento: você pode retirar o consentimento dos casos em que
ele foi a base para processar os seus dados pessoais.
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►

Correção de seus dados pessoais: nos casos em que os dados pessoais estejam
errados, você tem o direito de solicitar/reivindicar que eles sejam corrigidos e que os
dados pessoais incompletos sejam completados com base nas informações que você
vier a fornecer.

►

Apagamento, também conhecido como “o direito de ser esquecido”: você tem o
direito de exigir que a Valeo apague seus dados pessoais sem demoras injustificadas,
caso se aplique um dos itens a seguir:
a) Os dados pessoais não são mais necessários ao propósito para o qual foram
coletados.
b) O consentimento foi retirado, e não há outro fundamento legal para o
processamento.
c) Você se opõe ao processamento dos dados pessoais; ou
d) Os dados pessoais foram processados ilegalmente.

►

Restrição de processamento: você pode exercer o direito de nos pedir para restringir
o processamento dos seus dados pessoais em uma das seguintes circunstâncias:
a) Você contesta a exatidão dos dados; ou
b) Você precisa dos dados para reivindicações legais.

►

Tomada de decisão automatizada: não usamos ferramentas automatizadas de
tomada de decisão e criação de perfis, mas caso isso mude você tem o direito de não
ser o sujeito de tomadas de decisões automatizadas em que a decisão tenha um
efeito significativo sobre você, e pode insistir na intervenção humana.

►

Portabilidade de dados: você tem o direito de solicitar/reivindicar que os seus dados
pessoais sejam fornecidos a você em um “formato estruturado, comumente usado e
legível por máquina” e de transferir esses dados para outra parte, por exemplo, outro
provedor de serviço. Isso se aplica a dados pessoais, nos quais o processamento se
baseia no seu consentimento e é realizado por meios automatizados. Sempre que
possível, você também pode solicitar/reivindicar que os dados pessoais sejam
transferidos diretamente dos nossos sistemas para os de outro provedor.

►

O direito de apresentar uma reclamação com um regulador de proteção de dados: é
possível apresentar uma queixa com o regulador de proteção de dados na jurisdição
na qual você está baseado. Na França é a Commission Nationale Informatique et
Libertés e no Reino Unido é o Information Commissioner's Office.

Você pode exercer esse direito por escrito, enviando uma carta para o endereço da nossa sede
social ou enviando um e-mail para dpo.external@valeo.com. O exercício desses direitos está
sujeito a certas isenções, inclusive proteger o interesse público (p.ex., a prevenção ou
detecção de crime) e nossos interesses (p.ex., a manutenção do privilégio jurídico). Se exercer
algum desses direitos, verificaremos sua prerrogativa e você será solicitado a fornecer um
documento de identidade e, se necessário, informações adicionais necessárias para processar
sua solicitação.
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10. Como entrar em contato conosco?
Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a proteção de dados ou sobre suas informações
pessoais, ou se desejar fazer uma reclamação, entre em contato com o diretor de proteção de
dados globais da Valeo (localizada na sede de Paris)., Os dados são:
Valeo Management Services
Diretor de proteção de dados globais
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
França
E-mail: dpo.external@valeo.com
O sistema de denúncia da Valeo também está disponível para qualquer pessoa que tenha
motivos para acreditar que o programa da Valeo de conformidade de proteção de dados não
esteja sendo cumprido ou que deseje denunciar possíveis violações da lei em relação a esse
programa:
Por e-mail: valeo@expolink.ce.uk
No site da Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Fazendo uma solicitação ou reivindicação com o Gabinete de Proteção de Dados:
dpo.external@valeo.com
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