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Nas observações sobre proteção de dados a seguir, a CLAAS América Latina ("CLAAS") 
informa sobre o tratamento de seus dados pessoais em sua fanpage do Facebook. 

A. Informações gerais sobre proteção de dados 
 

I. Nome e dados de contato dos responsáveis  

As entidades responsáveis são:  
 
CLAAS América Latina 
Rua Dom Pedro II, 478 – Bº São João 
90550-140 Porto Alegre – RS – Brazil 
Info.brasil@claas.com 
 
Facebook Irland Ltd 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour  
Dublin 2, Irlanda 
("Facebook") 
 
Em conformidade com o art. 26 do GDPR, a CLAAS e o Facebook são igualmente 
responsáveis pelo tratamento de dados na fanpage do Facebook. O contrato sobre a 
responsabilidade conjunta, o "Adendo sobre Controladores das Informações da Página", 
pode ser acessado em: https://pt-br.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  
 
Entre outros países, o Facebook trata os seus dados pessoais coletados pela fanpage do 
Facebook nos EUA. O Facebook é certificado pelo EU-US-Privacy-Shield. Você pode 
encontrar outras informações em www.privacyshield.gov.  
 
O Facebook descreve de forma geral quais dados pessoais são coletados e como eles são 
utilizados: 

 Política de dados (https://www.facebook.com/about/privacy/update)  
 Política de cookies (https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)  
 Termos de uso (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf)  

 
Ressaltamos que você é responsável pela sua utilização de nossa fanpage do Facebook e 
das suas funções. Isso é válido especialmente para a utilização de funções interativas (p. ex. 
comentar, compartilhar). 
 

II. Dados de contato dos responsáveis pela proteção de dados 

O responsável pela proteção de dados da empresa CLAAS pode ser contatado do seguinte 
modo:  

CLAAS KGaA mbH 
Datenschutzbeauftragter 



Mühlenwinkel 1  
33428 Harsewinkel 
Deutschland 
datenschutz@claas.com 
 
O responsável pela proteção de dados do Facebook pode ser contatado por meio de um 
formulário de contato (https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). 

III. Período de armazenamento 

A CLAAS armazena os seus dados pessoais somente durante o tempo em que o 
armazenamento é necessário para o cumprimento da finalidade para a qual eles foram 
coletados ou processados. Se necessário, a CLAAS armazena os seus dados durante o 
período da relação comercial. Essa relação abrange especialmente o estabelecimento e a 
execução do contrato. 

Além disso, a CLAAS armazena os seus dados pessoais enquanto for necessário para o 
cumprimento de obrigações contratuais ou legais. Sendo assim, nós tratamos os seus dados 
para o cumprimento de obrigações de comprovação e conservação no âmbito da legislação 
comercial e fiscal. Os prazos para conservação e documentação previstos no âmbito dessas 
obrigações são de seis anos conforme as especificações da legislação comercial descrita no 
§ 257 HGB e de dez anos conforme as especificações fiscais descritas no § 147 AO. Os 
prazos começam no fim do ano civil em que o documento foi gerado. 

Quando os dados não são mais necessários para o cumprimento de obrigações contratuais 
ou legais, eles são periodicamente excluídos, a não ser que você tenha concedido à CLAAS 
uma permissão para o tratamento dos seus dados e/ou a continuidade do tratamento seja 
necessária devido aos legítimos interesses da CLAAS, por exemplo, recuperação de clientes 
ou defesa contra reivindicações judiciais em litígios. Caso o tratamento dos dados seja 
realizado para a defesa contra reivindicações judiciais em litígios, o período de 
armazenamento também se baseia nos estatutos de limitações. De acordo com §§ 195 e 
seguintes do código civil (BGB), esses prazos são de até 30 anos, sendo que o estatuto de 
limitação habitual é de 3 (três) anos, começando a partir do fim do ano civil em que a 
reivindicação ocorre. Nesse caso, o tratamento é limitado ao mínimo necessário para o caso 
e bloqueado para outras finalidades. 

As informações acima não são válidas caso algo divergente esteja descrito nos avisos 
especiais sobre proteção de dados. 

IV. Categorias de destinatários 

As seguintes categorias de destinatários obtêm acesso aos seus dados pessoais pela 
CLAAS: 

1. Subcontratantes (art. 28 do GDPR). Prestadores de serviços contratados pela 
CLAAS, que auxiliam a CLAAS na execução da relação comercial, obtêm acesso 
aos dados. São empresas das categorias de provedores de hospedagem, serviços 
de rastreamento, agências web, serviços de TI, consultoria, provedores de 
serviços no âmbito do suporte de primeiro, segundo e terceiro nível, serviços de 
central de atendimento, administração de clientes, gráficas, marketing, tecnologia 
de mídias, conformidade, telecomunicação, gestão de CRM e de leads. Caso 
outras categorias de subcontratantes sejam utilizadas além dessas, confira os 
respectivos avisos especiais sobre proteção de dados.  



2. Transmissão para terceiros. Adicionalmente, seus dados são transmitidos para 
terceiros se disposições legais ou contratuais permitirem que isso seja feito e/ou 
se você tiver dado o seu consentimento. Com essa condição, os dados podem ser 
transmitidos às seguintes categorias de destinatários: órgãos e instituições 
públicas (por exemplo, Ministério Público, polícia, autoridade fiscal, órgão 
regulador de proteção de dados) para a execução de solicitações governamentais, 
desde que isso seja do seu interesse ou que nós sejamos legalmente obrigados a 
fazer isso. A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alíneas f e c GDPR. 

3. Transmissões de dados dentro do grupo CLAAS. Nós transmitimos ou 
concedemos acesso aos seus dados a outras empresas do grupo CLAAS. 
Quando isso ocorre devido a finalidades administrativas, isso se baseia no nosso 
legítimo interesse em cumprir finalidades administrativas internas e apresentar 
relatório ao grupo. A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. 
Quando isso é necessário para o estabelecimento de um contrato por iniciativa 
sua e para o cumprimento de obrigações contratuais ou quando isso ocorre com 
o seu consentimento, a base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea b do GDPR e 
o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea a do GDPR. Quando temos autorização legal para 
isso, a base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea c do GDPR. Outras 
transmissões a terceiros estão indicadas nas observações especiais sobre 
proteção de dados.  

4. Terceiros com os quais temos uma relação comercial contínua Quando isso 
é necessário para o estabelecimento de um contrato e para o cumprimento de 
obrigações contratuais ou quando isso ocorre com o seu consentimento, a base 
legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea b do GDPR e o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea 
a do GDPR. Quando somos legalmente obrigados a fazer isso, a base legal é o 
art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea c do GDPR. 
 

V. Transmissão para outros países 

Uma transmissão de dados para outros países (países fora da UE ou do Espaço Econômico 
Europeu – EEE) é realizada pela CLAAS, por exemplo, quando isso 

 é necessário para o cumprimento de um contrato do qual você é parte contratante ou 
mediante sua solicitação. 

 é necessário para a preservação de nossos interesses legítimos. 
 é exigido por lei ou você tenha consentido. 
 ocorre no âmbito de processamentos de pedido ao serem acionadas prestadoras de serviços. 

Caso não exista uma resolução da Comissão Europeia para o país em questão referente um 
nível de proteção de dados adequado aos requisitos de proteção de dados europeus, nós 
garantimos que os seus direitos e liberdades sejam devidamente protegidos por contratos 
apropriados. Um acordo como esse assegura um nível de proteção de dados adequado junto 
ao destinatário dos dados (por exemplo, por meio de autocertificação do destinatário pelo EU-
US-Privacy Shield) ou estabelece cláusulas contratuais padrão da União Europeia com o 
destinatário. Podemos enviar informações mais detalhadas aos dados de contato acima 
citados gratuitamente mediante solicitação. 

Se necessário, outras informações podem ser encontradas nas informações especiais sobre 
proteção de dados.  



VI. Obrigação de fornecimento de dados pessoais  

Desde que não haja algo divergente regulamentado nos avisos especiais sobre proteção de 
dados, você não tem obrigação legal ou contratual de fornecer os seus dados. 

VII. Direitos da parte interessada 

De acordo com os termos do art. 15 do GDPR, você tem o direito de obter informação sobre 
os dados salvos sobre a sua pessoa. Caso dados pessoais incorretos tenham sido tratados, de 
acordo com o art. 16 do GDPR, você tem direito a uma correção. Se as condições legais 
existirem, você pode exigir o apagamento ou a limitação do tratamento bem como se opor 
ao tratamento de dados (art. 17, 18 e 21 do GDPR). De acordo com o art. 20 do GDPR, você 
pode exercer o direito de portabilidade de dados no caso de dados que são tratados de forma 
automatizada com base no seu consentimento ou em um contrato estabelecido com você. 

Informações sobre o seu direito de oposição de acordo com o Art. 21 do GDPR 
 
1. Você tem o direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento de seus dados 

pessoais que ocorra com base no art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR (tratamento 
de dados baseado em uma ponderação de interesses) por razões resultantes da sua 
situação especial. Isso também é válido para uma definição de perfil baseada nessa 
determinação, de acordo com os termos do art. 4 nº 4 do GDPR. 
 
Se você se opor, a CLAAS não tratará mais os seus dados pessoais, a não ser que a 
CLAAS possa comprovar razões imprescindíveis e legítimas para o tratamento, que 
predominem sobre os seus interesses, direitos e liberdades, ou que o tratamento seja 
destinado à execução, ao exercício ou à defesa de direitos legais. 

 
2. Você tem o direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento de dados 

relacionados a você com a finalidade de propaganda direta. Isso também é válido para 
uma definição de perfil, se estiver relacionada a tal propaganda direta. 
 
Se você se opor ao tratamento para fins de propaganda direta, a CLAAS não tratará 
mais os seus dados pessoais para esses fins. 
 
A oposição não precisa ser realizada de forma específica e, de preferência, deve ser 
encaminhada para:  

datenschutz@claas.com 

 

Direito de retirar o seu consentimento conforme o art. 7 parágrafo 3 do GDPR 
 
Se tiver consentido o tratamento dos seus dados pessoais, você tem o direito de retirar o 
seu consentimento a qualquer momento. Com a retirada do consentimento, a legitimidade 
do tratamento com base em seu consentimento até a retirada não é afetada.  
 
A retirada do consentimento pode ser realizada sem uma forma específica. Você pode 
entrar em contato com os dados de contato citados na seção A. II. Caso a CLAAS 
disponibilize outras possibilidades para a reivindicação da retirada do consentimento (por 



exemplo, link de descadastramento em todos os e-mails de newsletter), você será 
informado a respeito nos avisos especiais sobre proteção de dados. 
 

 

Você pode reivindicar seus direitos tanto perante a CLAAS quanto perante o Facebook 
pelos dados de contato citados na seção A. II. Caso não tenhamos a possibilidade de 
processar sua solicitação por não termos influência sobre o tratamento dos dados, 
encaminharemos a sua solicitação ao Facebook.  

Em "Configurações do Facebook", você pode conferir como acessar as informações coletadas 
pelo Facebook e apagá-las. 

Se você considerar que algum tratamento de dados viole o direito de proteção de dados, você 
tem o direito de reclamação junto a um órgão regulador da proteção de dados de sua 
escolha. (Art. 77 do GDPR).  

Naturalmente, você também pode prestar uma queixa, a qualquer momento, ao responsável 
pela proteção de dados da CLAAS (datenschutz@claas.com) ou ao responsável pela 
proteção de dados do Facebook (https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). 

 

B. Informações especiais sobre proteção de dados  

Na política de dados (https://www.facebook.com/about/privacy/update) e na política de 
cookies (https://www.facebook.com/policy/cookies/printable), o Facebook descreve de que 
forma ele utiliza os seus dados pessoais para fins próprios a por meio da visita à nossa 
fanpage do Facebook, em que medida as atividades na nossa fanpage do Facebook são 
vinculadas a usuários individuais, por quanto tempo o Facebook armazena os dados e se 
dados são transmitidos a terceiros a partir de uma visita à nossa fanpage do Facebook. Nós 
não temos outras informações.  A seguir, apresentamos um panorama sobre os tratamentos 
de dados através da nossa fanpage do Facebook dentro das possibilidades que temos com 
as informações fornecidas pelo Facebook. 
 

I. Disponibilização da nossa fanpage do Facebook para o público geral 

No momento em que você visita a nossa fanpage do Facebook, o seu navegador estabelece 
uma conexão com o Facebook. Com isso, o Facebook coleta informações do seu dispositivo 
(por exemplo, atributos do dispositivo, identificadores, cookies). O Facebook combina as 
informações de diferentes dispositivos utilizados por você. Essas informações são utilizadas 
pelo Facebook para a disponibilização, personalização em todos os dispositivos e melhoria 
dos produtos. A CLAAS não tem influência sobre o tratamento de dados realizado pelo 
Facebook pela nossa fanpage do Facebook.  

Quando você possui uma conta no Facebook e está logado ao visitar a nossa fanpage do 
Facebook, o Facebook vincula os dados coletados por meio do nosso perfil à sua conta de 
usuário automaticamente. Se não quiser que isso aconteça, você precisa fazer o logoff antes 
de acessar nossa fanpage do Facebook.  

Além disso, após uma visita realizada estando logado no Facebook, você deve excluir os 
cookies disponíveis no seu dispositivo, encerrar e reiniciar o seu navegador.  

II. Interação e comunicação entre a CLAAS e os usuários  



Além do uso meramente informativo, a nossa fanpage do Facebook oferece a você outras 
funções. Por exemplo, você pode seguir a nossa fanpage do Facebook, comentar e 
compartilhar os conteúdos ou nos escrever uma mensagem privada. 

O Facebook registra os conteúdos, comunicações e outras informações que você fornece ao 
utilizar as diferentes funções no nosso perfil (por exemplo, ao compartilhar os nossos 
conteúdos e comentar os nossos conteúdos). Os metadados também são registrados (por 
exemplo, o horário em que comentou o nosso conteúdo). Além disso, o Facebook registra 
informações sobre como você utiliza a nossa fanpage do Facebook (por exemplo, tipos de 
conteúdo visualizados e com os quais você interage e a duração e frequência das suas 
atividades). Essas informações são utilizadas pelo Facebook para a disponibilização, 
personalização em todos os dispositivos e melhoria dos produtos. A CLAAS não tem influência 
sobre o tratamento de dados realizado pelo Facebook pela nossa fanpage do Facebook. 

A CLAAS processa seus dados pessoais para a verificação e reivindicação de direitos bem 
como para a defesa de direitos legais. A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do 
GDPR, com base no nosso legítimo interesse na reivindicação dos nossos 
direitos/reivindicações e defesa em litígios. 

No âmbito da interação e comunicação entre a CLAAS e os usuários, se necessário, nós 
transmitimos os seus dados a terceiros (por exemplo, prestadoras de serviços das categorias 
de conformidade, operadoras de telecomunicação que oferecem ferramentas de análise, 
prestadoras de serviços de TI, agências de marketing, prestadoras de serviços das áreas de 
central de atendimento, administração de clientes, gráficas, marketing). Asseguramos o 
cumprimento das instruções, a segurança dos dados e o processamento confidencial dos 
seus dados por meio de contratos de processamento de pedidos. Além disso, utilizamos 
eventualmente outras prestadoras de serviços quando você nos solicita algo, por exemplo, 
brochuras de produtos.  

1. Interação pública  

A CLAAS pode ver quando um usuário segue a nossa fanpage do Facebook, quando você 
segue a nossa fanpage, curte nossas publicações, comenta nossas publicações, coloca o link 
da nossa fanpage no seu perfil, carrega conteúdos da nossa fanpage ou a avalia. Podemos 
vincular isso a diferentes usuários sob a sua conta de usuário. A base legal é o art. 6 parágrafo 
1 p. 1 alínea f do GDPR, com base no nosso legítimo interesse na interação e comunicação 
adicional com você bem como no anúncio de propagandas de acordo com seus interesses. 

Nós nos reservamos o direito de verificar comentários na nossa fanpage, para impedir que 
conteúdos inapropriados sejam postados no nosso perfil. Aqui também podemos ver qual 
conta de usuário realizou um determinado comentário. O resultado de uma verificação pode 
ser a ocultação ou remoção de um comentário. A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea 
c do GDPR e art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. 

2. Comunicação privada  

Como usuário, você tem a possibilidade de contatar a CLAAS pelo Facebook Messenger. Nós 
processamos seus dados de identificação pessoal (por exemplo, nome e sobrenome) e dados 
de conteúdos de comunicação (por exemplo, mensagens enviadas) para realizar sua 
solicitação, enviar uma resposta ou acompanhar uma reclamação.  

Isso se baseia no nosso legítimo interesse, de acordo com o art. 6 parágrafo 1 alínea f do 
GDPR, em processar as solicitações apresentadas a nós por você, em processar e 



acompanhar reclamações bem como em nos comunicar com clientes e interessados. Você 
tem o direito de se opor ao tratamento dos dados, conforme a seção A. VII. Se o tratamento 
dos dados é voltado para o estabelecimento de uma relação contratual, o tratamento é 
baseado no art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea b do GDPR [juntamente com § 26 parágrafo 1 BDSG].  

Eventualmente, nós também transmitimos os seus dados a terceiros, por exemplo, ao 
distribuidor CLAAS responsável ou escolhido por você ou a empresas do grupo CLAAS, 
quando for necessário acompanhar e atender a sua solicitação. 

III. Processamento das suas solicitações por Lead Ads (por exemplo, 
participação em sorteios, cadastro para receber a newsletter, inscrição em 
eventos) 

A CLAAS processa seus dados pessoais fornecidos pelos formulários de Lead Ads, para 
responder à sua solicitação. Se a sua solicitação é voltada ao fechamento de um contrato ou 
ocorre no âmbito das nossas obrigações contratuais, o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea b do 
GDPR é a base legal (por exemplo, fechamento de um contrato para participar de um sorteio 
ou de um evento). Desde que você nos tenha dado o seu consentimento (art. 6 parágrafo 1 
p. 1 alínea do GDPR) para o tratamento dos dados, nós processamos seus dados de acordo 
com o escopo e a finalidade (por exemplo, cadastro para receber a newsletter) descritas na 
declaração de consentimento. Você tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer 
momento para o tratamento dos dados com efeito futuro, de acordo com a seção A. VII. Se o 
tratamento dos dados for necessário para a preservação do nosso legítimo interesse, o 
tratamento dos dados é realizado com base no art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. Você 
tem o direito de se opor ao tratamento dos dados a qualquer momento, de acordo com a seção 
A. VII. 

Se necessário, outras informações podem ser obtidas nos respectivos formulários dos Lead 
Ads. 

IV. Estatísticas e relatórios sobre a utilização da fanpage do Facebook 

A CLAAS recebe do Facebook dados estatísticos sobre os usuários (por exemplo, idade e 
gênero) da nossa fanpage do Facebook, assim como informações sobre o comportamento 
dos usuários (por exemplo, atividades, acessos e visualizações da página). Essas 
informações não podem ser associadas a uma pessoa específica. Com essas informações 
estatísticas, é possível adaptar melhor a nossa página às necessidades e aos interesses dos 
usuários da nossa fanpage do Facebook. A base legal para o tratamento dos dados é o art. 6 
parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. 

V. Realização de propagandas personalizadas para seus interesses 

A pedido da CLAAS, o Facebook realiza propagandas ajustadas a interesses no Facebook. 
Publicações podem ser exibidas ao usuário independentemente de ele seguir a fanpage do 
Facebook da CLAAS ou não. A CLAAS não tem influência sobre os usuários para os quais as 
publicações são exibidas. A CLAAS determina apenas critérios para especificar o público-alvo 
(por exemplo, interesse em agricultura). A CLAAS também não sabe para quais usuários as 
publicações são exibidas, a não ser que o usuário reaja às publicações fazendo comentando 
ou algo semelhante (cf. seção B. II). A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. 

VI. Propaganda direta 

A CLAAS deseja manter você informado no futuro sobre ações e novidades interessantes 
relacionadas aos produtos da marca CLAAS e 365FarmNet. Por isso, a CLAAS processa seus 



dados operacionais, dados de contato e dados de identificação pessoal bem como 
informações sobre os seus interesses com a finalidade de propaganda direta. A comunicação 
de natureza publicitária inclui a propaganda de produtos e serviços relacionados à tecnologia 
agrícola que são comercializados sob as marcas CLAAS e 365 Farmnet bem como a 
propaganda de produtos relacionados à tecnologia agrícola de outros fornecedores, que são 
comercializados pelo Grupo CLAAS ou pelo distribuidor CLAAS (por exemplo, equipamentos 
de preparação e trabalho do solo, adubação, tecnologia de adubação, tecnologia de 
semeadura, proteção das plantas). 

A base legal para o tratamento dos seus dados pessoais de identificação e de contato com a 
finalidade de propaganda direta postal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. É nessa 
finalidade que está baseado também o legítimo interesse no tratamento dos dados. Você tem 
o direito de se opor ao tratamento a qualquer momento. Outras informações sobre o seu direito 
de oposição podem ser encontradas na seção A. VII das informações gerais sobre proteção 
de dados.  

Em casos específicos e somente após cuidadosa ponderação, a CLAAS contata você por e-
mail ou telefone/Messenger com a finalidade de fazer propaganda de produtos de 
merchandise da CLAAS (por exemplo, oferecimento de serviços adicionais, divulgação 
publicitária de produtos e serviços, convite para eventos como apresentações de produtos, 
pesquisa de mercado e de opinião, questionários sobre a satisfação dos clientes) mesmo sem 
existir um consentimento de marketing. A base legal é o art. 6 parágrafo 1 p. 1 alínea f do 
GDPR. Você pode se opor a um tratamento de dados baseado no legítimo interesse a 
qualquer momento com efeito para o futuro, de acordo com a seção A. VII. O pré-requisito 
para marketing direto baseado nos legítimos interesses é que as exigências legais aqui 
aplicáveis estejam cumpridas e que você não tenha se oposto ao tratamento dos seus dados 
com a finalidade de divulgação publicitária, tendo conhecimento do seu direito de oposição de 
acordo com o art. 21 do GDPR (cf. também a seção A. VII. dessas informações sobre proteção 
de dados). 

Também transmitimos os dados operacionais, dados de contato, dados pessoais de 
identificação e dados sobre interesses que coletamos a empresas do grupo CLAAS (por 
exemplo, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Service and Parts GmbH respectivamente 
Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, 365FarmNet GmbH, Hausvogteiplatz 10, 10117 Berlim, 
a empresa distribuidora CLAAS responsável por você ou a importadora CLAAS1) assim como 
ao distribuidor CLAAS escolhido por você ou responsável pela sua região. Transmitimos os 
dados com base no legítimo interesse da nossa parte, e da parte deles, na propaganda direta, 
aquisição de novos clientes, fidelização e recuperação de clientes. A base legal é o art. 6 
parágrafo 1 p. 1 alínea f do GDPR. Você pode se opor a um tratamento de dados baseado no 
legítimo interesse a qualquer momento com efeito para o futuro, cf. seção A. VII. 

Além disso, nós só tratamos os seus dados para fins de propaganda direta se você tiver 
consentido.  

                                                 
1 para a Alemanha: CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, para a França: CLAAS France S.A.S., para a Áustria: CLAAS 
CLAAS Regional Center Central Europe GmbH, para o Reino Unido: CLAAS U.K. Ltd., para a Itália: CLAAS Italia S.p.A., 
para a Polônia: CLAAS Poska Sp. z o o, para a Rússia: CLAAS Vostok, para a Espanha: CLAAS Ibérica S.A., para a 
Romênia: CLAAS Regional Center Southern East Europe S.R.L., para os Estados Unidos: CLAAS of America Inc., para 
a Argentina: CLAAS Argentina S.A., para a Dinamarca: Danish Agro Machinery A/S, para a Suécia: Swedish Agro 
Machinery AB, para a Noruega: Norwegian Agro Machinery AS, para a Holanda: Kamps de Wild BV, para Luxemburgo: 
Servatius & Ehlenz S.àr.l. Luxemburg, para a República Tcheca e a Eslováquia: AGRALL zeměděská technika a.s., para 
a Suíça: Serco Landtechnik AG, para a Letônia: SIA Konekesko Latvija, para a Estônia: Konekesko Eesti AS, para a 
Lituânia: Konekesko Lietuva Vilnius, para a Finlândia: Hankkija Oy, para a Austrália e a Nova Zelândia: Lanpower Australia 
PTY. LTD. 



A comunicação publicitária é realizada geralmente por prestadoras de serviços (por exemplo, 
agências de marketing, gráficas), que atuam como subcontratantes da CLAAS. 
Eventualmente, prestadoras de serviços realizam o tratamento de dados pessoais em outros 
países.  

 
Se você retira o seu consentimento para finalidades de marketing ou se opõe à propaganda, 
a partir desse momento os dados não são mais tratados com finalidades de marketing, mas 
permanecem armazenados com uma nota de bloqueio, de acordo com os princípios gerais. 
Também são válidos os parágrafos de 2 a 4 da seção A. III. das informações gerais sobre 
proteção de dados.  
 


