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Na VirtualSite Solutions (VSS), estamos comprometidos com sua privacidade.
Sabemos que precisamos ganhar e manter sua confiança toda vez que você
utiliza produtos e serviços da VSS. A VSS trabalha para garantir que seus
dados pessoais sejam coletados, compartilhados e tratados da maneira certa.
Este aviso de privacidade descreve como a VSS coleta e processa as
informações pessoais por meio do VisionLink.
A VSS é uma copropriedade da Caterpillar Inc. (Caterpillar) e da Trimble Inc.
(Trimble). Este aviso obedece à Declaração de Privacidade Global da
Caterpillar e a Política de Privacidade da Trimble, que descrevem como a
Caterpillar e a Trimble, respectivamente, coletam, processam e compartilham
dados pessoais, os seus direitos segundo a legislação de privacidade e
outras informações relevantes para o processamento de informações
pessoais. A Declaração de Privacidade Global da Caterpillar está disponível
em http://www.caterpillar.com/dataprivacy. A Política de Privacidade da
Trimble está disponível em https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx.
Dependendo da configuração do hardware telemático instalado em seus
ativos, grande parte das informações pessoais usadas pelo VisionLink será
coletada, processada, usada e compartilhada pela Caterpillar e pela Trimble
por meio das respectivas plataformas de IoT. Portanto, você deve analisar a
Política de Privacidade Global da Caterpillar e a Política de Privacidade da
Trimble junto com este Aviso de Privacidade para compreender melhor seus
direitos e suas opções em relação a informações pessoais.
O que é o VisionLink?
O VisionLink é um conjunto de aplicativos que visam ajudar os proprietários
da frota de equipamentos de construção/pesados a obter resultados melhores

e aumentar a lucratividade, ajudando-os a avaliar e melhorar o tempo, a
utilização, o consumo de combustível, a suspensão, a integridade, a
manutenção e a produtividade da frota de construção.
Que informações pessoais a VSS mantém sobre mim?
O VisionLink mantém informações limitadas sobre você enquanto usuário,
incluindo endereço de e-mail, relações revendedor/cliente, preferências do
usuário e quaisquer alertas, configurações de relatório ou avisos de ativos
criados por você. Dependendo da configuração do seu ativo e da telemática,
o VisionLink poderá manter a ID do Operador. O VisionLink mantém
informações da geolocalização para permitir ativar vários recursos no
conjunto de aplicativos do VisionLink e fornecer a você conteúdo e serviços
localizados. Em alguns casos, você poderá permitir ou negar esses usos e/ou
compartilhar a localização do seu dispositivo. Mas, se fizer isso, nós e/ou as
nossas afiliadas (inclusive a Caterpillar, a Trimble e as respectivas redes de
distribuição) talvez não possamos fornecer os serviços e o conteúdo
aplicáveis.
Por que a VSS mantém dados pessoais?
Suas informações pessoais são usadas para gerenciar o acesso a aplicativos
e quaisquer recursos de notificação em uso, além de ativar determinados
recursos no conjunto de aplicativos do VisionLink. Podemos fornecer suas
informações pessoais à Caterpillar, à Trimble e às respectivas redes de
distribuição que, entre outras coisas, podem usar tais informações para
gerenciar relacionamentos com os clientes, frotas de veículos e o controle de
acesso. Para obter mais detalhes, reveja a Declaração de Privacidade Global
da Caterpillar e a Política de Privacidade da Trimble.
Como a VSS compartilha meus dados pessoais?
Podemos usar ou revelar informações para a Caterpillar, a Trimble e as
respectivas redes de distribuição para uso em conformidade com a
Declaração de Privacidade Global da Caterpillar e a Política de Privacidade
da Trimble, respectivamente. Além disso, poderemos usar ou divulgar
informações quando considerarmos necessário ou apropriado: (a) segundo a

legislação aplicável, incluindo leis fora do seu país de residência; (b) para
cumprir o processo legal; (c) para responder a exigências legais de
autoridades públicas e governamentais, incluindo tais autoridades fora do seu
país de residência; (d) para impor nossos termos e condições; (e) para
proteger nossas operações ou as de nossas afiliadas; (f) para proteger
nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade, e/ou os de nossas
afiliadas, suas ou de outros, inclusive para fins de segurança das
informações; e (g) para permitir buscar as formas de reparação disponíveis
ou limitar os danos em que possamos incorrer.
Coleta automática e rastreamento de informações
O VisionLink usa cookies e tecnologias semelhantes para colocar os
aplicativos em operação e para saber mais sobre nossos usuários e seus
prováveis interesses. Essas tecnologias nos permitem reunir informações
adicionais para avaliar e aumentar a eficácia de nossas ofertas. Os cookies
podem ser usados para redirecionamento, onde nosso site pode soltar um
cookie de navegador anônimo que apresentará anúncios quando você visitar
outros sites. Você pode rejeitar essa política de cookie do site ao visitá-lo ou
gerenciar suas preferências de cookie com o navegador da Internet.
Minhas informações pessoais são transferidas além das fronteiras
nacionais?
Suas informações pessoais poderão ser transferidas além das fronteiras
nacionais para outros países em conformidade com a legislação aplicável.
Se você reside fora da América do Norte, quando transferimos suas
informações pessoais do Espaço Econômico Europeu (EEE) ou da Suíça
para um país fora do EEE, contamos com um ou mais dos seguintes
mecanismos legais: algumas Proteções de Privacidade, Cláusulas
Contratuais Padrão e o seu consentimento.
Se o conteúdo ou os dados que você armazena nos aplicativos da VSS ou
em sites contêm as informações pessoais de indivíduos do EEE, você
concorda que tem a autoridade legal para transferir as informações pessoais
para nós, incluindo a transferência para países como os Estados Unidos,

onde as proteções de privacidade e os direitos de autoridades de acessar
dados pessoais podem não ser equivalentes aos do EEE. As informações
anteriores se aplicam a usuários da VSS que concordaram com este Aviso de
Privacidade. Há mais informações disponíveis para nossos clientes
comerciais que desejam saber mais sobre as transferências de dados
europeus.
Onde posso obter mais informações sobre a VSS e suas práticas de
privacidade?
Segundo a legislação de alguns países, você tem o direito de acessar as
informações que a VSS tem sobre você, corrigir erros nessas informações,
atualizar suas preferências e excluir informações pessoais. Para obter
informações adicionais, solicitar a remoção de sua conta de usuário de
nossos aplicativos ou solicitar uma cópia de suas informações pessoais,
envie um e-mail com sua solicitação para o Suporte à Privacidade da VSS.
O que acontecerá se este Aviso de Privacidade for alterado?
Reservamo-nos o direito de alterar este aviso de privacidade. Se
atualizarmos ou alterarmos este aviso de privacidade, as alterações serão
feitas nesta página. Se você usar o VisionLink de acordo com as alterações
publicadas neste aviso de privacidade, demonstrará que aceitou essas
alterações.

