
 

 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS PARA WEBSITE AUDI 

 

 

 

A. Responsabilidade 

 

Com esta Declaração de Privacidade de Dados Pessoais (“Declaração”), informamos sobre o tratamento de seus Dados 

Pessoais e seus direitos na qualidade de Titular de Dados Pessoais. Dados Pessoais significa Dados por meio dos quais você 

possa ser pessoalmente identificado ou identificável. Quando o termo "Dados" for usado a seguir, ele diz respeito a Dados 

Pessoais no âmbito do significado do artigo 5º, inciso I, da Lei  nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, ("Lei Geral de Proteção de 

Dados" ou “LGPD”), incluindo todos os tipos de categorias de Dados Pessoais.  

 

Nos termos do artigo 9º da LGPD, o Controlador de Dados para o tratamento de seus Dados Pessoais é  

 

Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (“Audi do Brasil”) 

Av. das Nações Unidas, 14.261, 14º andar, Torre A 

Vila Gertrudes, São Paulo – SP, 04794-000 

 

 

B. Informações Gerais 

 

Esta Declaração será aplicável ao tratamento de Dados Pessoais realizado pela Audi do Brasil através do website 

www.audi.com.br. 

 

Esta Declaração traz ao conhecimento dos Titulares de Dados os tipos de Dados coletados e as finalidades do tratamento de 

seus Dados, bem como as transferências ou compartilhamentos de Dados que serão realizados com terceiros que operem seus 

Dados Pessoais. 

 

Dados Pessoais serão sempre coletados diretamente dos Titulares de Dados por meio dos campos específicos ativados no 

website www.audi.com.br. A Audi do Brasil nunca coleta Dados Pessoais através de terceiros ou de maneira diferente do 

processo de coleta estabelecido neste instrumento.  

 

Além disso, é importante mencionar que a Audi do Brasil implementou e manterá, durante todo o período de tratamento, medidas 

de segurança técnicas e organizacionais para salvaguardar os Dados Pessoais do Titular de Dados para evitar qualquer uso, 

acesso ou tratamento não autorizados dos Dados Pessoais do Titular de Dados e garantir a confidencialidade, disponibilidade e 

integridade desses Dados. 

 

Por fim, levamos a seu conhecimento o fato de que a Audi do Brasil realizará o tratamento de seus Dados Pessoais com 

embasamento no consentimento, nos termos do artigos 7º, I e 8º da LGPD. 

 

 

C. Coleta, tratamento e uso de seus Dados Pessoais 

 

Informamos que para cumprir as finalidades estabelecidas no Item D do presente instrumento, diferentes categorias de seus 

Dados Pessoais serão coletadas e usadas, as quais são descritas da seguinte forma:  

 

 Identificação e dados de contato: Nome, sobrenome, endereço, cidade, Estado, CPF, sexo, data de nascimento, CNPJ, 

cédula de identidade, número da cédula de identidade, telefone, e-mail, carteira de habilitação;  

 Dados financeiros e patrimoniais: Informações do veículo, número do chassi, placa do veículo; 

 Dados de sistemas e programas: Dados de login/logout, dados de registro. 

 

Você pode encontrar os direitos abrangentes que poderá exercer perante a Audi do Brasil na qualidade de Titular de Dados em 

conformidade com as disposições da LGPD em H. Seus direitos. 

 

 

D. Finalidades do tratamento de Dados Pessoais 

 

Os Dados Pessoais coletados pela Audi do Brasil serão processados apenas para os fins descritos a seguir:  

 

 Oferta de serviços e produtos; 

 Criação de bancos de dados qualificados para prospectos comerciais; 

 Entrega de informações para a nossa rede de concessionárias; 
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 Análise de perfis para a oferta de serviços personalizados e oportunidades; 

 Realização de pesquisas para melhoria dos serviços e produtos oferecidos; 

 Análise interna e relatórios; 

 Oferta de experiências da marca para nossos clientes potenciais e clientes; 

 Envio de convites para eventos da marca Audi; 

 Realização de pesquisas para análise de preferências-alvo; 

 Criação de conteúdo multimídia a ser utilizado como propaganda em nossas mídias sociais oficiais; 

 Disponibilização de informações técnicas sobre nossos produtos; 

 Realização de operações comerciais. 

 

 

E. Divulgação de seus Dados Pessoais a terceiros  

 

Algumas das atividades de tratamento necessárias para satisfazer os fins para os quais os Dados foram coletados serão 

realizadas por prestadores de serviço em nome da Audi do Brasil, os quais atuarão na qualidade de operadores em conformidade 

com as disposições do artigo 39 da LGPD.  

 

Independentemente do acima exposto, durante todo o período de tratamento, a Audi do Brasil permanecerá responsável pela 

proteção de seus Dados Pessoais e de seus direitos de Titular de Dados.  

 

De acordo com o artigo 7º, I e § 5º e o artigo 8º, §§ 4º e 5º da LGPD, informamos o quanto segue: 

 

 Seus Dados Pessoais serão transferidos para a concessionária Audi de sua escolha no território brasileiro; 

 Seus Dados Pessoais serão transferidos somente para o cumprimento das finalidades descritas no item D deste 

instrumento; e 

 O seu consentimento específico para a realização dessa transferência de dados pessoais deverá ser concedido. 

 

 

F. Transferência de Dados para o exterior  

 

Seus Dados Pessoais serão transferidos para a AUDI AG, a qual realizará atividades de processamento em nome da Audi do 

Brasil na República Federal da Alemanha, levando em consideração, em todas as ocasiões, os regulamentos nacionais e 

internacionais de Proteção de Dados aplicáveis.  

 

Informamos que seu consentimento expresso referente a esta transferência internacional não se faz necessário, de acordo com 

o disposto no artigo 33, II, alínea ‘a’ da LGPD. 

 

 

G. Início e duração do tratamento 

 

Os Dados Pessoais de Titulares de Dados serão processados pelo tempo necessário para cumprir as finalidades descritas no 

item D acima e de acordo com processos internos. Após o período de processamento, os Dados Pessoais serão bloqueados por 

um período limitado, a fim de cumprir com todas e quaisquer obrigações decorrentes das disposições administrativas internas e 

lei aplicável (inclusive, entre outros, lei trabalhista, comercial ou fiscal). Após o período de bloqueio, os Dados Pessoais serão 

apagados de nossos bancos de dados e dos bancos de dados de nosso operador de Dados. 

  

 

H. Seus direitos 

Você poderá exercer os seguintes direitos perante a Audi do Brasil a qualquer momento, gratuitamente, por meio de uma 

Solicitação do Titular de Dados (“DSR”), desde que as exigências previstas na cláusula I. Exigências e informações de contato 

de DSR sejam cumpridas. 

 

Direito de confirmação da existência do tratamento: Você pode solicitar à Audi do Brasil, a qualquer momento, uma 

confirmação da existência do tratamento de seus Dados Pessoais.  

 

Direito de acesso: Você tem o direito de obter informações da Audi do Brasil sobre o tratamento de seus Dados Pessoais. 

 

Direito de correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados: Você tem o direito de solicitar à Audi do Brasil 

que retifique quaisquer Dados Pessoais incorretos ou incompletos a seu respeito. 

 



 

 

Direito à anonimização, bloqueio ou exclusão: Você tem o direito de solicitar uma dessas ações para dados desnecessários 

ou excessivos processados em descumprimento às disposições da LGPD. Você poderá, por exemplo, solicitar a exclusão de 

seus dados caso eles não sejam mais necessários para os fins para os quais eles tenham sido coletados.  

 

Direito à portabilidade de Dados: Caso os dados sejam processados mediante seu consentimento ou em cumprimento a um 

contrato e também sejam processados automaticamente, você tem o direito de receber seus Dados em um formato estruturado, 

comum e legível por máquina e de transmiti-los a outro operador de Dados. 

 

Direito de excluir Dados Pessoais: Você tem o direito de solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais caso esses dados sejam 

processados com base em consentimento, na medida em que as disposições do artigo 16 da LGPD não sejam observadas.  

 

Direito de receber informações relativas ao uso compartilhado de Dados Pessoais. Caso a Audi do Brasil realize o uso 

compartilhado de Dados Pessoais, você tem o direito de ser informado sobre quais são as partes envolvidas e as obrigações de 

cada uma das partes.  

 

Informações sobre a possibilidade de negar consentimento. Quando Dados forem processados com base em 

consentimento, você sempre terá o direito de negar seu consentimento. No entanto, às vezes a Audi do Brasil não será capaz 

de continuar a oferecer os serviços ou produtos para aqueles cujos Dados foram coletados. Também é importante informar que 

essa solicitação não prosseguirá caso seja efetuada em descumprimento à LGPD.  

 

Direito de revogação: Caso os Dados sejam processados com base em seu consentimento, você tem o direito de revogar o 

tratamento de Dados no contexto desse consentimento com efeitos futuros a qualquer momento, gratuitamente. 

 

Direito de contestar: Caso o tratamento seja de interesse predominante ou seus Dados sejam usados para fins de marketing 

direto, você tem o direito de contestar o tratamento de seus Dados. Uma contestação é admissível caso o tratamento seja de 

interesse público ou no exercício de poderes oficiais ou com base em um interesse legítimo da Audi do Brasil ou de um terceiro. 

Caso você conteste, solicitamos que nos informe as razões pelas quais você contesta o tratamento de Dados. Além disso, você 

tem o direito de se opor ao tratamento de Dados para fins de marketing direto. O mesmo se aplica à elaboração de perfil, quando 

for usada com relação a marketing direto.   

 

Direito de protocolar uma reclamação: Você tem ainda o direito de recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(“ANPD”) sobre o tratamento de seus Dados por nós.  

 

 

I. Exigências e informações de contato de DSR 

De acordo com a cláusula anterior, os Titulares de Dados têm direito, durante todo o período de tratamento de Dados, de exercer 

seus direitos de Dados Pessoais, o que deve ser feito por meio de uma DSR expressa e cumprir as seguintes exigências:  

 

 Nome e endereço do Titular de Dados (o endereço pode ser substituído por um e-mail para receber notificações). Caso 

essas exigências não sejam cumpridas, a solicitação será considerada ilegal e inadequada e, portanto, a Audi do Brasil não será 

capaz de processá-la; 

 Documento de identificação ou qualquer outro documento comprovando a identidade dos Titulares de Dados que exerçam 

esses direitos; ou a identificação e um documento comprovando a representação legal de uma pessoa que esteja exercendo os 

direitos em nome dos Titulares de Dados (esse documento será legal e válido em conformidade com as leis locais aplicáveis); 

 Uma descrição clara e precisa dos Dados Pessoais que são objeto do direito solicitado; 

 Qualquer outro elemento para facilitar a localização dos Dados Pessoais (isto é, o tipo de Titular de Dados – participante 

ou executor e o tipo de processo no qual os Dados Pessoais estão envolvidos). 

Nos casos em que os Titulares exerçam seu direito à correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados, eles devem 

anexar à DSR a documentação que comprove a precisão dos dados que se desejam corrigir. O acima serve para permitir que a 

Audi do Brasil cumpra sua obrigação legal de manter os dados atualizados e precisos.   

 

Para quaisquer questões e solicitações relativas à privacidade de Dados, você sempre poderá entrar em contato com o 

Departamento de Proteção de Dados da Audi do Brasil pelos seguintes canais de comunicação:  

 

Departamento de Proteção de Dados da Audi do Brasil 

 

Contato: Rogério Varga | DPO – Encarregado de Proteção de Dados 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261, 14º andar, Torre A 

Vila Gertrudes, São Paulo – SP, 04794-000 

E-mail: dadospessoais@audi.com.br 
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J. Tecnologias de Informação 

 

Informamos que a Audi do Brasil poderá coletar cookies dos usuários do website, sendo os mesmos cookies que serão 

associados ao navegador utilizado em um determinado computador, sem estabelecer nenhum link ou conexão com os seus 

Dados Pessoais. Ao utilizar cookies, a Audi do Brasil poderá reconhecer os usuários que realizaram anteriormente um processo 

de registro no site. Ao ajustar suas configurações de navegação, os usuários deste website terão o direito de ser avisados em 

suas telas sobre a coleta de cookies realizada através deste website e de proibir a instalação desses cookies em seus discos 

rígidos. Todas as informações relacionadas a essa configuração devem estar disponíveis no manual do usuário de seus sistemas 

de navegação. A aceitação de cookies não é necessária para o uso deste site; entretanto, para serviços que exigem um processo 

de registro, os usuários do website deverão realizar em todas as ocasiões um novo processo de registro para receber os serviços. 

Os cookies utilizados neste website podem ser instalados pela Audi do Brasil, sendo os mesmos cookies oriundos dos diferentes 

servidores utilizados, ou por meio de servidores pertencentes a terceiros que prestam serviços à Audi do Brasil. Desde que a 

opção de desativar cookies não tenha sido ativada, os usuários poderão pesquisar no disco rígido de seus computadores de 

acordo com as instruções do próprio navegador. 

 
 

Atualização: novembro 2019 

 
 


