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FINS E DIVULGAÇÕES 
A ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, aprecia o seu interesse na promoção 
de download de entretenimento Mobil 1 TM (a "promoção"). A sua privacidade é 
importante para nós, e é nosso desejo que compreenda as nossas práticas 
respeitantes ao recolher de informação de visitantes e ao uso que damos a essa 
informação. 
Esta Declaração de Privacidade aplica-se à informação recolhida durante a 
promoção. A participação é voluntária e sujeita a esta Declaração de Privacidade e 
aos Termos e Condições Gerais. 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
A Informação pessoal que nos fornece será usada pela ExxonMobil Petroleum and 
Chemical BVBA e pelos associados ExxonMobil em toda a Europa (colectivamente 
referidos nesta declaração como "ExxonMobil") e/ou companhias contratadas, 
apenas com a finalidade desta promoção. 

Como parte desta promoção, pode ter de visitar outros websites que estão sujeitos a 
diferentes políticas de privacidade. Como tal, aconselhamos a verificar a política de 
cada website. 

INFORMAÇÃO E USOS 
Quando visita o nosso website associado à promoção, os nossos servidores web 
recolhem automaticamente informação que permite ao site comunicar com o seu 
navegador durante a sua visita. Também usamos Google Analytics para acompanhar 
a informação estatística agregada, tal como o número de visitas ao nosso site, que 
partes do site os visitantes escolhem, endereço IP (o endereço de Internet atribuído 
ao seu computador pelo seu Fornecedor de Serviços de Internet), tipo de domínio, 
tipo de navegador (ex: Firefox, Chrome, Edge ou Internet Explorer), data, e altura do 
dia. Nós usamos esta informação para fins estatísticos que nos ajudam a elaborar e 
administrar o website, assim como para medir e melhorar a promoção. Estes tipos de 
informação não divulgam Informação Pessoal que nos permitiria identificar ou 
localizar os visitantes individuais. 
A recolha e uso de Informação Pessoal, isto é, informação que permitiria identificar 
um indivíduo específico tal como nome, morada, números de telefone, matrícula do 
veículo, endereço de email, data de nascimento, tem implicações de privacidade. Se 
durante a sua visita decidir participar na promoção, vai-nos fornecer Informação 
Pessoal. 
A Informação Pessoal que nos fornece durante a inscrição irá ser usada apenas para 
fins desta promoção de forma a permitir-nos conceder-lhe um acesso adequado a 
vários websites, páginas e conteúdos, assim como determinar e entregar-lhe o 
Prémio através do email. Ocasionalmente, os seus dados de contacto poderão ser 
necessários para que possamos entrar em contacto consigo e pedir-lhe informação 
adicional relacionada com o seu pedido, como detalhado nas seções 4 e 5 dos 
Termos e Condições da promoção. 



A Informação Pessoal que nos fornece para fins desta promoção irá ser guardada até 
ao final da mesma e até 18 meses depois, para fins administrativos, como por 
exemplo, verificação de prémios, apuração de fraudes, etc. 

Se ao inscrever-se na promoção selecionar a caixa para o manter informado sobre 
novidades da ExxonMobil, a sua informação irá ser guardada pela ExxonMobil e 
ocasionalmente iremos mandar-lhe informação de marketing e notícias que 
pensemos ser relevantes para si, até que decida cessar receber estas actualizações. 

Se decidir não receber tais comunicações ou se decidir cessar o seu recebimento, 
não as enviaremos ou deixaremos de o fazer. 

Como explicado abaixo na seção Transferência de Dados, nós não distribuímos, 
alugamos ou vendemos Informação Pessoal a terceiros para que possam 
comercializar os seus produtos ou serviços. 

INFORMAÇÃO DE MENORES 
Apesar da promoção poder ser do interesse de Menores, a ExxonMobil não procura 
através desta recolher Informação Pessoal de ou sobre pessoas com menos de 18 
anos. 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
Comunicar através da Internet e enviar informação, produtos e serviços, envolve a 
passagem ou tratamento da sua Informação Pessoal por terceiros, contudo, a 
ExxonMobil não vende ou distribui a sua Informação Pessoal a  terceiros para que 
possam comercializar os seus produtos ou serviços. 

Nós contratamos outras empresas e indíviduos para executar tarefas em nosso 
nome. Alguns exemplos incluem o cumprimento de encomendas, entregas, envio de 
correio postal e eletrónico, remover informação repetida das listas de clientes, 
análise de dados, apoio de marketing, processamento de pagamentos por cartão de 
crédito e serviço de apoio ao cliente. Estes têm acesso à Informação Pessoal 
necessária para executar as suas funções, mas não a podem utilizar para outros fins. 

Podemos transferir a Informação Pessoal que recolhemos sobre si para outros países 
além daquele onde a informação foi originalmente recolhida. Estes países podem 
não possuir as mesmas leis de proteção de dados do país onde forneceu 
originalmente a informação. Quando transferimos a sua informação para outros 
países, iremos protegê-la, como descrito nesta Declaração de Privacidade. Ao 
submeter os dados na promoção e aceitar os termos desta Declaração de 
Privacidade, está a consentir estas transferências, incluindo a transmissão além-
fronteiras de dados abrangidos por esta Declaração de Privacidade. 

INFORMAÇÃO SENSÍVEL 
A ExxonMobil não procura qualquer informação sensível dos visitantes da nossa 
promoção, a não ser quando legalmente requeridos a fazê-lo. Informação sensível 
inclui vários tipos de informação relacionados com: raça ou origem étnica, opiniões 
políticas, crenças religiosas ou semelhantes, filiação em organizações sindicais, saúde 
física ou mental, vida sexual ou registo criminal. Sugerimos que não nos forneça 
informação sensível desta natureza. 

OS SEUS DIREITOS 
Ao viver num país com leis de privacidade de dados abrangentes, alguns direitos 
relativos à informação recolhida podem aplicar-se, incluindo o direito a saber e ver 
qual a informação pessoal processada; o direito a ter informação pessoal incorrecta 
corrigida ou apagada; e o direito a retirar o consentimento ao processamento de 
informação pessoal. 



Pode solicitar a remoção ou modificação da sua Informação Pessoal ao entrar em 
contacto connosco através dos métodos abaixo indicados. Em seguida, faremos um 
esforço para acomodar o seu pedido. 

CONTACTAR A EXXONMOBIL 
Se possuir alguma questão sobre o conteúdo desta Declaração de Privacidade ou 
sobre o processamento de informação pessoal, por favor contacte o Departamento 
de Privacidade de Dados da ExxonMobil usando os dados abaixo. Seria útil que nos 
indicasse o contexto no qual forneceu a Informação Pessoal, por exemplo, em 
conexão com esta promoção. 
ExxonMobil Global Services Company 

Para: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Reino Unido 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

CONDIÇÕES DE USO, AVISO E REVISÕES 
Se escolher visitar páginas web associadas a esta promoção e submeter Informações 
Pessoais adicionais como parte desta, qualquer disputa sobre privacidade é sujeita a 
esta Declaração de Privacidade e aos nossos Termos Gerais de Uso, incluindo 
qualquer limitação de danos, arbitragem de litígios ou aplicação de disposições 
legais. Reservamos o direito de alterar esta declaração a qualquer altura sem aviso 
prévio, excepto quando disposto em contrário. 

No caso improvável de efetuarmos alterações relevantes a esta Declaração de 
Privacidade durante o período de promoção, iremos publicá-las nesta página e 
atualizar a data de revisão no topo da Declaração de Privacidade. 

 

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com

