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1. Introdução 

Estas Regras de privacidade corporativa vinculantes (doravante referidas como “Regras”) 

resumem como o grupo Adient trata dados pessoais de funcionários e contratados atuais, que já 

trabalharam na empresa ou podem colaborar, clientes, consumidores, fornecedores e vendedores 

(doravante referidos como “Indivíduos”) e prevê sua abordagem para privacidade e conformidade 

de proteção de dados. É possível obter uma visão geral dos membros do grupo da Adient que se 

comprometeram em respeitar estas Regras (coletivamente referidos como “Adient”, “Nós”, 

“Nossos” ou “Empresas da Adient” e cada um individualmente como uma "Empresa da Adient") 

no Anexo I destas regras. 

 

Todas as Empresas da Adient e seus funcionários precisam respeitar essas Regras ao processar e 

transferir dados pessoais.  Dados pessoais são qualquer informação relacionada a uma pessoa física 

identificável ou identificada; uma pessoa identificável é aquela que possa ser identificada, direta ou 

indiretamente, por referência a um número de identificação ou a um ou mais fatores específicos à 

sua identidade física, fisiológica, mental, econômica, cultural ou social. 

 

A missão de privacidade da Adient está: 

Consistente com necessidades empresariais, garante a gestão adequada de riscos 

de segurança e privacidade associados com a coleta, uso, proteção, retenção, 

divulgação e descarte de dados pessoais (“Processamento”, “Processo” ou 

“Processado”). 

 

Essa missão, por sua vez, apoia a meta de privacidade da Adient: 

Processamento justo e dentro da lei dos dados pessoais confiados à empresa. 
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A Adient possui uma gabinete de privacidade que é composto de uma equipe multidisciplinar ativa 

em todo o mundo. O gabinete de privacidade cuida da aplicação dessas Regras e garante que 

mecanismos efetivos de comunicação sejam mantidos para permitir a governança consistente 

dessas Regras na Adient, independentemente da unidade de negócios ou localidade. A Adient 

mantém um programa de conscientização e comunicados de privacidade para treinar nossos 

profissionais em todo o mundo e em todas as linhas de negócios.  Também realizamos 

treinamentos voltados para certas funções que acessam dados pessoais, que estão envolvidos em 

sua coleta ou no desenvolvimento de ferramentas ou sistemas usados no processamento. 

 

2. Escopo e aplicação 

Como uma empresa global, a Adient processa e transfere dados pessoais entre Empresas da Adient 

para finalidades empresariais normais, incluindo planejamento de equipe de trabalho, aquisição de 

talentos, integração, gestão de desempenho, planejamento de sucessão, aprendizado e 

desenvolvimento, remuneração e benefícios, folha de pagamento, manutenção de dados de 

funcionários e outros processos operacionais de RH. Além disso, a Adient processa dados de 

clientes, consumidores, fornecedores e vendedores para gestão de relação e a administração de 

suas obrigações contratuais. A Adient também processa dados pessoais para cumprir com suas 

obrigações de comunicados, para defesa legal, fins de conformidade e para facilitar comunicados 

internos.  
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A Adient respeitará estas Regras ao processar e transferir dados pessoais de indivíduos 

independentemente da localização. Isso garante que os dados pessoais recebam o mesmo nível de 

proteção quando forem transferidos entre Empresas da Adient em todo o mundo. Estas Regras 

também se aplicam quando uma Empresa da Adient processa dados pessoais em nome de outras 

Empresas da Adient.  

 

A Adient Belgium BVBA, uma empresa belga privada de responsabilidade limitada, atua como a 

afiliada com responsabilidade delegada de proteção de dados e está encarregada de adotar as 

medidas necessárias para garantir a conformidade com as Regras por parte das Empresas da 

Adient. 

 

3. Transparência e aviso 

Mantemos e fornecemos avisos transparentes para indivíduos sobre por que e como coletamos e 

processamos seus dados pessoais. Esses avisos incluem informações claras sobre o uso de dados 

pessoais, incluindo as finalidades para as quais os dados pessoais são processados. Em consistência 

com requisitos legais aplicáveis, os avisos também incluirão quaisquer outras informações para 

garantir que o Processo seja justo como a identidade da Empresa da Adient que usa dados pessoais, 

outros destinatários, direitos e meios práticos para os Indivíduos entrarem em contato conosco ou 

exercerem seus direitos. Se não fornecermos um aviso no momento da coleta, vamos fazer isso 

logo que possível posteriormente, exceto caso haja uma exceção sob a lei aplicável por não fazer 

isso. 

 

4. Equidade e limitação de finalidades 

Os dados pessoais serão processados de forma justa e dentro da lei.  

 

Os dados pessoais serão coletados para finalidades legítimas e específicas e não serão mais 

processados de forma incompatível com tais finalidades. Em certos casos, pode ser necessário 

consentimento adicional dos Indivíduos. A Adient processa dados pessoais para finalidades 

empresariais legítimas, como para a gestão e administração de recursos humanos, clientes, 

consumidores, fornecedores e vendedores ou para garantir a conformidade com os requisitos 

legais. 

 
5. Qualidade de dados e proporcionalidade  

Os dados processados pela Adient serão: 
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 Adequados, relevantes e não excessivos com relação às finalidades para as quais são 

coletados e usados.  

 Precisos, completos e atuais, até onde necessário. 

 Não processados ou retidos em um formato identificável por mais do que o necessário 

para as finalidades. 

 

6. Direitos de indivíduos 

Além do nosso compromisso com a transparência e aviso para Indivíduos, a Adient respeita e 

segue os direitos dos Indivíduos de acessarem dados pessoais relacionados a eles. Isso inclui a 

confirmação para o indivíduo se os dados pessoais relacionados a ele são ou não processados, as 

finalidades de processamento, categorias de dados pessoais em questão, quaisquer destinatários ou 

categorias de destinatários para os quais os dados pessoais são divulgados, comunicação para ele 

de forma compreensível sobre os dados pessoais processados e quaisquer informações disponíveis 

sobre a fonte. Os indivíduos também têm o direito de solicitar a correção de dados pessoais 

imprecisos e, onde relevante, obter a exclusão ou bloqueio de seus dados pessoais. Os indivíduos 

podem exercer esses direitos sem limitação, em intervalos cabíveis e sem atraso ou gastos 

excessivos. É possível obter mais informações sobre como entrar em contato com a Adient e 

exercer esses direitos na seção 15 destas Regras.  

 

 

7. Conformidade com a lei local 

A Adient só usará os dados pessoais de acordo com a lei aplicável sobre dados pessoais, incluindo 

quaisquer leis adicionais que possam estar relacionadas ao processamento de dados pessoais. Em 

casos nos quais a lei aplicável exigir um nível superior de proteção de dados pessoais em relação 

àquele das Regras, a lei terá precedência sobre as Regras. 

 

Dados pessoais especiais ou sensíveis são dados pessoais que revelam origem étnica ou racial, 

opiniões políticas, crenças filosóficas ou religiosas, afiliação em sindicatos e o processamento de 

dados sobre saúde ou vida sexual. A Adient só processará dados pessoais especiais ou sensíveis 

com consentimento explícito do indivíduo, exceto caso a Adient possa contar com um meio legal 

alternativo, permissão ou requisito sob lei aplicável do país de origem dos dados para tal 

processamento sem consentimento. 

 

8. Tomada de decisões automatizada 
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Se a Adient implementar processamento que empregue tomada de decisões automatizadas, ela 

oferecerá medidas adequadas para resguardar os interesses legítimos dos Indivíduos e fornecerá a 

eles a oportunidade de receber informações sobre a lógica envolvida. 
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9. Marketing direto 

Ao processar dados pessoais para finalidades de marketing diretas, a Adient fornece medidas para 

Indivíduos optarem gratuitamente por não receber conteúdos de marketing. Isso pode ser feito 

clicando em links de sites relevantes, seguindo as instruções contidas em um e-mail ou entrando 

em contato com nosso gabinete de privacidade através do e-mail privacy@adient.com.  

 

10. Segurança, confidencialidade e o uso de terceiros 

A Adient aplica medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger dados pessoais 

contra destruição acidental ou ilícita, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso, 

especificamente onde dados pessoais são transferidos por meio de uma rede e contra todas as 

outra formas ilícitas de processamento. Mantemos um programa de segurança da informação 

abrangente, proporcional aos riscos associados ao processamento. O programa é continuamente 

adaptado para mitigar riscos operacionais e para garantir a proteção dos dados pessoais levando 

em consideração as boas práticas. A Adient também usará medidas de segurança reforçadas 

durante o processamento de quaisquer dados pessoais sensíveis. 

 

Realizamos avaliações de segurança de terceiros a fim de garantir que os terceiros aos quais 

confiamos dados pessoais proporcionem proteção adequada. Sempre que a Adient contar com tais 

terceiros que possam ter acesso a dados pessoais, firmamos acordos contratuais com eles para 

garantir que adotem medidas organizacionais e técnicas suficientes para proteger a segurança e a 

confidencialidade dos dados pessoais. Também exigimos que eles só ajam seguindo nossas 

instruções. 

 

Em casos nos quais uma Empresa da Adient processa dados pessoais em nome de outra empresa 

da Adient, essa vai seguir estas Regras e agir apenas sob as instruções da Empresa da Adient em 

cujo nome o processamento é realizado. A Adient mantém processos para garantir que, antes da 

transferência de dados pessoais para outra empresa da Adient, a empresa da Adient recebedora 

esteja vinculada pelas regras e siga as leis de privacidade de dados aplicáveis. 

 

11. Transferências internacionais e transferências fora da Europa 

A Adient mantém um inventário dos principais sistemas de processamento, locais de 

armazenamento, prestadores de serviços terceirizados e fluxos de dados. Garantimos que essas 

informações sejam mantidas em dia para refletir qualquer alteração às atividades de processamento.  
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Também mantemos processos a fim de garantir que dados pessoais transferidos sejam tratados de 

acordo com estas regras, independentemente de seu local.  

 

Além disso, quando não empregamos terceiros fora da Adient, mantemos procedimentos para 

garantir a proteção de dados pessoais e conformidade com leis aplicáveis para os dados pessoais 

transferidos. Se os dados pessoais forem divulgados para terceiros situados fora da Área 

Econômica da Europa e Suíça (“Europa”), adotamos medidas a fim de garantir que os dados 

pessoais transferidos recebam proteção adequada segundo as regras de proteção de dados 

aplicáveis, como através de cláusulas contratuais.  

 

12. Monitoramento de conformidade através de auditorias  

Além do trabalho desempenhado pelo nosso gabinete de privacidade, mantemos processos com o 

departamento de auditoria interna da Adient para auditoria regular de nossa conformidade com as 

BCR. As constatações de auditoria são relatadas para nossa gerência e para o gabinete de 

privacidade, incluindo acompanhamento de planos de ação para garantir que medidas corretivas 

sejam adotadas. As constatações de auditorias serão disponibilizadas para autoridades de proteção 

de dados competentes após sua solicitação.  

 

13. Cooperação com autoridades de proteção de dados 

A Adient vai cooperar com autoridades de proteção de dados relevantes e responder a solicitações 

e dúvidas sobre conformidade com leis de privacidade de dados aplicáveis e regras. Quando dados 

pessoais são transferidos entre empresas da Adient, as entidades de importação e exportação vão 

cooperar com consultas e auditorias da autoridade de proteção de dados responsável para a 

entidade exportadora. A Adient também vai considerar a orientação de autoridades de proteção 

de dados com jurisdição competente sobre proteção de dados ou questões de lei de privacidade 

que possam afetar as regras. Além disso, a Adient respeitará qualquer decisão formal sobre a 

aplicação e interpretação das Regras por uma autoridade de proteção de dados com jurisdição 

competente que seja definitiva e para a qual não haja possibilidade de recurso.  

 

14. Conflitos com a legislação nacional 

Se a Adient tiver razões para acreditar que há um conflito entre a lei nacional e as Regras, que 

possa impedi-la de respeitar tais Regras, a Empresa da Adient relevante notificará imediatamente 

o gabinete de privacidade ou seu contato de privacidade local, exceto em casos nos quais a lei local 

proíba tal notificação. O gabinete de privacidade ou seu contato de privacidade de dados local 
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tomará uma decisão responsável sobre qual medida adotar e consultará as autoridades de proteção 

de dados competentes em caso de dúvidas. 
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15. Reclamações e consultas 

Qualquer Indivíduo cujos dados pessoais estejam sujeitos a estas Regras pode questionar se a 

Adient não está respeitando as regras ou a lei de proteção de dados aplicável entrando em contato 

com o gabinete de privacidade a fim de obter detalhes dos processos de processamento de 

reclamações da Adient: 

Por e-mail, para: privacy@adient.com  

Ou escrevendo para:  

Adient Privacy Office 

c/o Adient Belgium BVBA,  

De Kleetlaan 7b, 1831 Diegem 

Bélgica 

 

Todas as reclamações serão processadas pelo gabinete de privacidade de modo independente. 

Além disso, todos os indivíduos estão livres para entrar em contato com a Adient sobre questões 

de privacidade (incluindo dúvidas sobre como exercer direitos individuais de acesso, retificação, 

exclusão ou bloqueio) ou sobre dúvidas ou comentários através de um dos métodos acima. Todos 

os funcionários da Adient são responsáveis por relatar quaisquer reclamações ou incidentes de 

privacidade sobre os quais tomem conhecimento.   

 

16. Direitos específicos para titulares de dados europeus   

 

Direitos beneficiários de terceiros 

Indivíduos, cujos (i) dados pessoais estejam sujeitos à diretiva 95/46/EC da União Europeia sobre 

a Proteção de Indivíduos com relação ao processamento de dados pessoais e sobre a transferência 

livre de tais ou dados ou a Lei federal suíça sobre proteção de dados (ambas atualizadas ou 

substituídas esporadicamente) e (ii) transferidos para uma empresa da Adient fora da Europa 

(coletivamente: “Beneficiários” e, individualmente: “Beneficiário”) podem buscar a aplicação das 

Regras (além da seção 12 destas Regras sobre auditorias) como beneficiários terceirizados ao: 

 

 registrar uma reclamação com cada Empresa da Adient que processa seus dados 

pessoais ou ao entrar em contato com o gabinete de privacidade da Adient 

conforme previsto na seção 15 destas Regras; 

 

mailto:privacy@adient.com
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 registrar uma reclamação com uma autoridade nacional de proteção de dados de 

jurisdição competente; ou 

 

 ajuizar processos contra (i) a Adient Belgium BVBA nos tribunais da Bélgica ou 

(ii) cada Empresa da Adient situada na Europa que transferiu os dados pessoais 

em suas respectivas jurisdições. 

 
 

Responsabilidade, jurisdição e ônus da prova 

Como parte dos recursos previstos na seção 16 destas Regras, os beneficiários podem buscar 

recursos adequados com a Adient Belgium BVBA perante os tribunais da Bélgica para sanar 

qualquer violação das Regras ou por qualquer Empresa da Adient fora da Europa e, em casos 

adequados, receber indenização pelos danos sofridos como resultado de tal violação, de acordo 

com uma decisão de um tribunal. 

 

Se tal beneficiário demonstrar que sofreu prejuízos e que tais danos provavelmente ocorreram 

devido a uma violação das regras por uma Empresa da Adient fora da Europa, o ônus da prova de 

demonstrar que essa entidade não é responsável pela violação ou que tal violação não ocorreu será 

da Adient Belgium BVBA.  

 

17. Data de entrada em vigor, mudanças e publicação de regras  

Estas Regras entraram em vigor no dia 15 de maio de 2017 e se aplicam a todo o processamento 

de dados pessoais pelas Empresas da Adient em ou antes de tal data. As Regras podem ser 

modificadas conforme necessário, por exemplo para garantir conformidade com alterações nas leis 

ou normas locais, decisões formais vinculantes de autoridades de proteção de dados e alterações 

em processos da Adient ou sua organização interna. 

 

A Adient comunicará qualquer mudança material às Regras para a Comissão de privacidade da 

Bélgica e, em casos onde necessário, a quaisquer outras autoridades europeias relevantes de 

proteção de dados pelo menos anualmente. Mudanças administrativas ou mudanças resultantes de 

uma alteração na legislação de proteção de dados local em qualquer país europeu não serão 

informadas exceto caso tenham um impacto significativo sobre as Regras. A Adient comunicará 

quaisquer alterações às Regras às Empresas da Adient vinculadas a elas. 

 



 

CONFIDENCIAL  12 

A Adient adotará medidas para garantir que novas Empresas da Adient estejam vinculadas pelas 

Regras e o gabinete de privacidade manterá uma lista atualizada das Empresas da Adient. 

Transferências de dados pessoais para novas empresas da Adient não serão realizadas antes que 

sejam vinculadas efetivamente pelas regras e que estejam aptas para respeitá-las. A lista atualizada 

de Empresas da Adient também será comunicada para as Empresas da Adient vinculadas por estas 

Regras e às autoridades de proteção de dados em intervalos de tempo recorrentes em casos 

necessários.   

 

Estas Regras serão disponibilizadas publicamente. Para obter mais informações, acesse 

www.adient.com. Os Indivíduos podem obter uma cópia do acordo intragrupo que implementa 

as Regras entrando em contato com o gabinete de privacidade com os detalhes fornecidos na seção 

15 acima. 

 

 

 

Anexo I 

 

 

[Entre em contato com o gabinete de privacidade para obter uma  

visão geral de todas as Empresas da Adient vinculadas pelas Regras] 

 


