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Declaração de proteção de dados 
 

Este comunicado descreve como a organização da economia industrial, que processa os seus dados 

pessoais ("nós"), assume este processamento como o único responsável. Para facilitar uma orientação, 

as partes essenciais deste comunicado são estruturadas de acordo com o círculo das partes 

interessadas. Para saber como nós processamos seus dados pessoais, leia a(s) seção(ões) pertinente(s) 

que se aplica ao seu caso. 

 

O capítulo 1.7 é particularmente relevante para os usuários desta plataforma. 
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1 Dados de quem nós processamos e de que modo? 

1.1 Membros, seus colaboradores e representantes oficiais 

Em conexão com o nosso apoio aos membros e gestão de membros, bem como a representação de 

interesses e informações dos nossos membros, nós processamos alguns dos seus dados pessoais, como 

membro (incluindo ex-membros), colaborador ou representante oficial (particularmente como diretor 

executivo, conselho diretor ou conselho fiscal), de um dos nossos membros. 

 

A forma como nós processamos os seus dados pessoais é descrita nesta seção 1.1. Além disso, pode-se 

obter informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

 

1.1.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 1 ("seus dados") para os seguintes fins 

 

 Administração de um diretório de membros e estatísticas; 

 Representação dos interesses dos nossos membros na acepção da Lei Relativa à Câmara de 

Comércio de 1998 ("WKG" - Wirtschaftskammergesetz); 

 Participação em detecções e registros estatísticos; 

 Aconselhamento, informação e apoio aos nossos membros em questões jurídicas e econômicas 

(externas); 

 Apoio às autoridades e aos membros através do fornecimento de informações (nomeadamente 

em períodos de adesão, emissão de confirmações de formações concluídas etc.); 

 Organização de eventos de informação e de formação educacional (incluindo convites, 

administração de listas de presença e atas); 

 Disponibilização de informações através das nossas newsletters e publicações; 

 Publicidade e relações públicas; 

 Inclusão em um banco de dados de parceiro de negócios; 

 Prestação de serviços e produtos oferecidos em nosso site, desde que nós tenhamos um site; 

 Outras atividades relacionadas à gestão de membros e representação de interesses na acepção 

da WKG e dos regulamentos anteriores pertinentes; 

 Cumprimento de tarefas relacionadas com o cálculo e a cobrança de imposições e taxas no 

âmbito da WKG; 

 Realização das eleições da Câmara de Comércio; 

 Cumprimento de outras obrigações jurídicas, em especial no âmbito da WKG. 

 

Desde que seus dados pessoais sejam processados pela Câmara de Comércio Austríaca ou por uma 

Câmara Provincial, os seus dados serão processados além dos seguintes fins: 

 

 Restituição de relatórios, pareceres e propostas sobre as questões dos nossos membros às 

autoridades e aos órgãos legislativos; 

 Incentivo à economia, em especial através do oferecimento de ensino e formação, bem como 

concessão de desenvolvimento geral, econômico e técnico através de entidades apropriadas, 

particularmente através de institutos de desenvolvimento econômico (na acepção do § 19, alínea 

1 Z 4 da WKG); 
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 Envio de representantes a outros órgãos e instituições; 

 Envio de membros a conselhos consultivos legalmente estabelecidos, autoridades e associações; 

 Gestão de subvenções e subsídios. 

 

Desde que seus dados pessoais sejam processados por um organismo especializado, os seus dados 

serão processados além dos seguintes fins: 

 

 Incentivo às questões econômicas, sociais e humanitárias dos membros, fortalecimento do 

espírito comunitário e da imagem da indústria; 

 Preservação da igualdade de oportunidades dos membros em concorrência, particularmente o 

impedimento de práticas comerciais não autorizadas; 

 Incentivo à cooperação e às atividades comunitárias, nomeadamente a criação de cooperativas 

de compra e comércio, bem como o desenvolvimento de conceitos de mercado e indústria 

orientados para o futuro; 

 Negociações e celebração de contratos coletivos; 

 Incentivo ao sistema de educação público e particular no interesse dos membros, incentivo ao 

ensino e à formação dos membros e de seus colaboradores, e incentivo à formação profissional. 

 

Nós coletamos esses dados na sua qualidade de membro ou em conexão com uma prestação de 

serviços, no caso de um dos nossos membros, em que nos são disponibilizados estes dados 

(particularmente através de comunicação via e-mail ou outros meios de comunicação) ou em que nós os 

coletamos, por exemplo, no decurso das consultas, na administração de eventos etc. Além disso, nós 

recebemos os dados de negócios de registros e fontes públicos. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, 

vários processos da gestão de membros, representação de interesses e gestão de informações e 

eventos, bem como da comunicação interna e externa nestes assuntos, sofrerão atrasos ou até mesmo 

serão impossíveis se seus dados pessoais não forem disponibilizados. Se, em alguns casos, a 

disponibilização de seus dados for legalmente obrigatória, nós o notificaremos separadamente. 

1.1.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados com base no seguinte: 

 

 A necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da WKG, 

nos termos do artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

("DSGVO" - Datenschutz-Grundverordnung); 

 O nosso principal interesse legítimo ao abrigo do artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, que consiste 

em tornar eficientes a nossa gestão dos membros e a nossa gestão das informações e dos 

eventos, bem como a comunicação interna e externa nestes assuntos; 

 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais 

(artigo 6 alínea 1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.1.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados aos seguintes 

destinatários: 

 

 Organizações da economia industrial; 



Declaração de proteção de dados  Página 4 de 24 

 Membros da Câmara de Comércio; 

 Tribunais e autoridades administrativas; 

 Órgãos públicos em cumprimento de suas funções (por exemplo, instituições de previdência 

social, representações de interesse, comunidades); 

 Membros de profissões de consultoria jurídica e de apoio (por exemplo, advogados, notários, 

administradores de empresas); 

 Instituições financeiras e de crédito para processamento de transações; 

 Grupos de eleitores da Câmara de Comércio; 

 Associações e federações para o exercício de interesses e ordem econômicos (por exemplo, 

associação de proteção contra concorrência desleal); 

 Serviço ao Mercado de Trabalho (AMS - Arbeitsmarktservice) para gestão de medidas de 

incentivo; 

 Todos os interessados nos dados dos membros, com seu consentimento, a menos que já se trate 

de dados publicados permitidos ou sirva para a transferência do desenvolvimento econômico; 

 Conselhos consultivos legalmente estabelecidos, autoridades e associações, para os quais os 

membros são enviados, partes contratantes que estão envolvidas na prestação de serviços; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Provedores de serviços de TI externos. 

1.1.4 Período de armazenamento 

Em princípio, os seus dados serão mantidos por nós durante o maior tempo possível, desde que existam 

obrigações de retenção legais ou seja necessária a retenção para a realização das nossas tarefas legais 

e, além disso, contanto que os períodos de garantia ou prazos de prescrição ainda não tenham expirado. 

 

1.2 Funcionários e colaboradores de organizações da economia industrial 

Para podermos desempenhar as nossas funções de gestão de funcionários e a representação de 

interesses dos nossos membros, nós iremos processar alguns dos seus dados pessoais relacionados à 

sua atividade como funcionário ou colaborador de uma organização da economia industrial. Se estiver em 

uma relação de trabalho conosco, aplica-se uma declaração de proteção de dados adicional. 

 

A forma como nós processamos os seus dados pessoais é descrita nesta seção 1.2. Além disso, pode-se 

obter informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

1.2.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 2 ("seus dados") para os seguintes fins: 

 

 Gestão de funcionários; 

 Apresentação de funcionários e colaboradores na Internet, bem como na Intranet entre as 

Câmaras; 

 Exercício da representação de interesses, assistência e aconselhamento dos nossos membros e 

outras tarefas na acepção da Lei Relativa à Câmara de Comércio de 1998 ("WKG" - 

Wirtschaftskammergesetz); 

 Compensação de subsídios por despesas e indenizações funcionais, e ressarcimento das 

despesas na acepção do §50 alíneas 3 e 4 da WKG; 
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 Realização das eleições da Câmara de Comércio; 

 Organização e realização de reuniões, incluindo a elaboração de convites, atas de reuniões e 

listas de presença; 

 Comunicação com o usuário; 

 Gestão dos eventos e 

 Envio de newsletters e publicações. 

 

Desde que seus dados pessoais sejam processados pela Câmara de Comércio Austríaca ou por uma 

Câmara Provincial, os seus dados serão processados além dos seguintes fins: 

 

 Aprovação das previsões e demonstrações financeiras das organizações especializadas, bem 

como comportamento de seu orçamento. 

 

Desde que seus dados pessoais sejam processados por um organismo especializado, os seus dados 

serão processados além dos seguintes fins: 

 

 Negociações e celebração de contratos coletivos. 

 

Nós coletamos os seus dados no âmbito de sua atividade como funcionário ou colaborador de uma 

organização da economia industrial, disponibilizando-nos estes dados (particularmente através de 

comunicação via e-mail ou outros meios modernos de comunicação) ou coletando-os nós mesmos, por 

exemplo, no decurso de reuniões ou da administração de eventos. Além disso, nós obtemos os dados de 

negócios de registros e fontes públicos. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, 

vários processos da gestão de funcionários, representação de interesses e gestão de informações e 

eventos, bem como da comunicação interna e externa nestes assuntos, sofrerão atrasos ou até mesmo 

serão impossíveis se seus dados não forem disponibilizados. Se, em alguns casos, a disponibilização de 

seus dados for legalmente obrigatória, nós o notificaremos separadamente. 

1.2.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados com base no seguinte: 

 

 A necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da WKG, 

nos termos do artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

("DSGVO" - Datenschutz-Grundverordnung), bem como, 

 O nosso principal interesse legítimo ao abrigo do artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, que consiste 

em tornar eficientes a gestão de funcionários, a nossa gestão dos eventos e a variedade de 

informações, bem como a comunicação interna e externa nestes assuntos; 

 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados (artigo 6 alínea 

1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.2.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados aos seguintes 

destinatários: 

 

 Organizações da economia industrial; 
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 Membros da Câmara de Comércio; 

 Tribunais e autoridades administrativas; 

 Órgãos públicos em cumprimento de suas funções (por exemplo, instituições de previdência 

social, representações de interesse, comunidades); 

 Membros de profissões de consultoria jurídica e de apoio (por exemplo, advogados, notários, 

administradores de empresas); 

 Instituições financeiras e de crédito para processamento de transações; 

 Grupos de eleitores da Câmara de Comércio; 

 Associações e federações para o exercício de interesses e ordem econômicos (por exemplo, 

associação de proteção contra concorrência desleal); 

 Todos os interessados nos dados dos funcionários (incluindo membros); isso com seu 

consentimento como funcionário, a menos que já se trate de dados publicados permitidos ou 

sirva para a transferência do desenvolvimento econômico; 

 Partes contratantes que estão envolvidas na prestação de serviços; 

 WKO Inhouse GmbH, e 

 Provedores de serviços de TI externos. 

1.2.4 Período de armazenamento 

Em princípio, os seus dados serão mantidos por nós durante o tempo que for necessário, desde que 

existam obrigações de retenção legais ou seja necessária a retenção para a realização das nossas 

tarefas legais e, além disso, contanto que os períodos de garantia ou prazos de prescrição ainda não 

tenham expirado. 

 

1.3 Aprendizes e pessoas que prestam exames para mestre ou de 

qualificação 

Se estiver em treinamento de aprendiz ("aprendiz") ou deseja prestar ou prestou um exame para mestre 

ou de qualificação em uma das entidades examinadoras para mestre, nós processaremos alguns de seus 

dados pessoais como descrito aqui. Entidades examinadoras para aprendiz e mestre estão estabelecidas 

nas Câmaras Provinciais da economia industrial. 

 

Nesta seção 1.3, informaremos sobre como nós processamos seus dados. Além disso, pode-se obter 

informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

1.3.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 3 ("seus dados") para os seguintes fins: 

 

 Para a execução das tarefas das Câmaras Provinciais como entidades de formação de aprendizes 

nomeadamente em conformidade com o § 19 da Lei de Formação Profissional 

(Berufsausbildungsgesetz) bem como entidades examinadoras para mestre nos termos do § 350 

e seguintes do Código do Comércio e da Indústria Austríaco (GewO - Gewerbeordnung) de 1994; 

 Para a verificação da adequação das empresas que fazem formação de um ponto de vista fatual e 

pessoal; 

 Para o exame e registro de contratos de aprendizagem; 

 Para o aconselhamento dos aprendizes e das empresas que fazem formação; 
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 Para a realização dos exames de certificação de aprendizagens e disponibilização de verbas para 

empresas que fazem formação; 

 Para a realização de exames para mestre ou de qualificação; 

 Para a organização e realização de cursos preparatórios. 

 

Os seus dados nos serão disponibilizados diretamente pelo usuário (particularmente através de 

comunicação via e-mail ou outros meios de comunicação) ou nós mesmos os coletaremos, por exemplo, 

no decurso das consultas ou da realização de exames ou cursos preparatórios. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, 

não se poderá usar ou poderá usar em uma extensão limitada a nossa oferta de serviços como entidade 

examinadora para aprendiz e mestre, se o usuário não disponibilizar seus dados. Se, em alguns casos, a 

disponibilização de seus dados for legalmente obrigatória, nós o notificaremos separadamente. 

1.3.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados com base no seguinte: 

 

 Necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da Lei de 

Formação Profissional e da Lei de Regulamentação do Comércio e da Indústria, nos termos do 

artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("DSGVO" - 

Datenschutz-Grundverordnung); 

 Nosso interesse superior legítimo em conformidade com o artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, o 

que significa que podemos desempenhar eficazmente as nossas tarefas como entidade 

examinadora para aprendiz e mestre; e 

 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados (artigo 6 alínea 

1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.3.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados aos seguintes 

destinatários: 

 

 Organizações da economia industrial; 

 Membros da Câmara de Comércio; 

 Autoridades administrativas (p. ex., Receita Federal, Serviço ao Mercado de Trabalho etc.); 

 Órgãos públicos em cumprimento de suas funções (por exemplo, instituições de previdência 

social, representações de interesse etc.); 

 Advogados e administradores de empresas; 

 Instituições financeiras e de crédito para processamento de transações; 

 Associações e federações para o exercício de interesses e ordem econômicos (por exemplo, 

associação de proteção contra concorrência desleal); 

 Autoridade de Registro sourcePIN, no âmbito das suas atribuições, em conformidade com a Lei 

de E-Government; 

 Entidades financiadoras; 

 Tribunais; 

 Parceiros de cooperação (p. ex., provedor de serviços de consultoria); 

 Statistik AUSTRIA (Instituto de Estatística da Áustria): 

 Escolas de formação profissional e conselho escolar; 
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 WKO Inhouse GmbH, e 

 Provedores de serviços (de TI) externos. 

1.3.4 Período de armazenamento 

Os seus dados só serão mantidos por nós durante o tempo que for necessário para cumprir as nossas 

obrigações legais, nomeadamente no âmbito da Lei de Formação Profissional e da Lei de 

Regulamentação do Comércio e da Indústria de 1994, ou até o término dos prazos aplicáveis de garantia, 

prescrição ou outros prazos legais de armazenamento, ou quaisquer litígios jurídicos em que os dados 

forem necessários como prova. 

 

1.4 Fundadores, interessados e jornalistas 

Se estiver na fase de criação da empresa ("fundador") ou, além de criar ou gerenciar uma empresa, tiver 

interesse em nossa organização ou em nossa oferta de informações e serviços, ou em participar dos 

eventos ou cursos oferecidos por nós ("interessado"), nós processaremos alguns de seus dados pessoais 

como descrito aqui. Também, se trabalhar como jornalista, nós processaremos alguns de seus dados 

pessoais. 

 

Nesta seção 1.4, informaremos sobre como nós processamos seus dados. Além disso, pode-se obter 

informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

1.4.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 4 ("seus dados") para os seguintes fins: 

 

 Informações e aconselhamento sobre todas as questões relacionadas à criação de empresas; 

 Informações sobre questões comerciais e nossas atividades; 

 Organização e realização de eventos de informação e formação educacional (incluindo envio de 

convites, produção de fotografias em eventos, administração de listas de presença e atas, e 

gestão de cursos); 

 Disponibilização de informações através das nossas newsletters e publicações; 

 Gestão de subvenções e subsídios; 

 Outras atividades relacionadas à gestão de fundadores e interessados, bem como a nossa gestão 

de eventos; 

 Organização e realização de conferências de imprensa e administração de contatos de imprensa; 

 Relações públicas, e 

 Desde que visite nossas instalações, para o propósito de proteção de propriedade e de contenção 

e esclarecimento de conduta relevante em matéria penal. 

 

Os seus dados nos serão disponibilizados diretamente pelo usuário (particularmente através de 

comunicação via e-mail ou outros meios de comunicação) ou nós mesmos os coletaremos, por exemplo, 

no decurso das consultas ou da administração de eventos. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, 

vários processos da gestão de fundadores, representação de interesses e gestão de informações e 

eventos, bem como da comunicação interna e externa nestes assuntos, sofrerão atrasos ou até mesmo 
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serão impossíveis se seus dados não forem disponibilizados. Se, em alguns casos, a disponibilização de 

seus dados for legalmente obrigatória, nós o notificaremos separadamente. 

1.4.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados com base no seguinte: 

 

 A necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da Lei 

Relativa à Câmara de Comércio de 1998  ("WKG" - Wirtschaftskammergesetz), nos termos do 

artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("DSGVO" - 

Datenschutz-Grundverordnung); 

 O nosso principal interesse legítimo ao abrigo do artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, que consiste 

em tornar eficientes a nossa gestão dos fundadores, bem como a organização de eventos e a 

comunicação interna e externa, inclusive das relações públicas; 

 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados (artigo 6 alínea 

1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.4.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados aos seguintes 

destinatários: 

 

 Organizações da economia industrial; 

 Membros da Câmara de Comércio e fundadores; 

 Outros interessados (inclusive associações de desenvolvimento, econômicas e de cooperação); 

 Tribunais e autoridades administrativas; 

 Órgãos públicos em cumprimento de suas funções; 

 Membros de profissões de consultoria jurídica e de apoio (por exemplo, advogados, notários, 

administradores de empresas); 

 Instituições monetárias e de crédito; 

 Partes contratantes que estão envolvidas na prestação de serviços; 

 Todos os interessados nos dados dos fundadores, com seu consentimento como fundadores, a 

menos que já se trate de dados publicados permitidos ou sirva para a transferência do 

desenvolvimento econômico; 

 Serviço ao Mercado de Trabalho (AMS - Arbeitsmarktservice) para gestão de medidas de 

incentivo; 

 Parceiros de cooperação de eventos e ofertas de formação; 

 WKO Inhouse GmbH, e 

 Provedores de serviços de TI externos. 

1.4.4 Período de armazenamento 

Os seus dados só serão mantidos por nós até o término da relação em termos de informação ou 

assistência ou, fora isso, enquanto for necessário para cumprir as nossas obrigações legais, 

nomeadamente no âmbito da WKG, ou até o término dos prazos aplicáveis de garantia, prescrição ou 

outros prazos legais de armazenamento, ou quaisquer litígios jurídicos em que os dados forem 

necessários como prova. 
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1.5 Prestadores e recebedores de serviços, seus colaboradores e 

representantes oficiais 

No âmbito das nossas atividades, nós cooperamos com empresas e pessoas que fornecem uma ampla 

gama de serviços para nós (isso inclui serviços prestados, bem como fornecimentos de bens ou 

patrocínios ("prestador de serviços"). Por outro lado, também atuamos como provedor de serviços como 

parte das nossas atividades e, por conseguinte, fornecemos serviços a pessoas físicas ou jurídicas 

("recebedor de serviços"). Este comunicado lhe diz respeito como recebedor ou prestador de serviços e 

como seu colaborador ou representante oficial. 

 

Nesta seção 1.5, informaremos sobre como nós processamos seus dados pessoais. Além disso, pode-se 

obter informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

1.5.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 5 ("seus dados") para os seguintes fins: 

 

 Desempenho das nossas funções na acepção da Lei Relativa à Câmara de Comércio de 1998 

("WKG" - Wirtschaftskammergesetz), particularmente na representação de interesses e no 

aconselhamento dos nossos membros; 

 Organização e realização de eventos de informação e de formação educacional; 

 Disponibilização de informações através das nossas newsletters e publicações; 

 Outras atividades relacionadas à gestão de membros, fundadores e interessados, bem como a 

nossa gestão de eventos e nossas relações públicas; 

 Disponibilização de materiais de trabalho e infraestrutura para garantir fluxos internos eficientes 

de trabalho. 

 

Os seus dados nos serão disponibilizados diretamente pelo usuário (particularmente através de 

comunicação via e-mail ou outros meios de comunicação) ou nós mesmos os coletaremos, por exemplo, 

no decurso da administração de eventos ou prestações de serviços que fornecemos. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, o 

processamento do serviço pode se atrasar ou, em alguns casos, ser impossível se seus dados não forem 

disponibilizados. Se, em alguns casos, a disponibilização de seus dados for legalmente obrigatória, nós o 

notificaremos separadamente. 

1.5.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados pessoais com base no seguinte: 

 

 A necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da Lei 

Relativa à Câmara de Comércio de 1998  ("WKG" - Wirtschaftskammergesetz), nos termos do 

artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("DSGVO" - 

Datenschutz-Grundverordnung); 

 Nosso interesse superior legítimo em conformidade com o artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, o 

que significa que podemos desempenhar eficazmente as nossas atividades de gestão, 

aconselhamento e assistência; 
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 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados (artigo 6 alínea 

1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.5.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados pessoais aos 

seguintes destinatários: 

 

 Instituições monetárias e de crédito; 

 Partes contratantes que estão envolvidas na prestação de serviços; 

 Bancos para processamento dos pagamentos; 

 Representantes legais no caso de negócios; 

 Administradores de empresas para fins de auditoria; 

 Tribunais e autoridades; 

 Empresas de cobrança para a recuperação de dívidas (no exterior, portanto, desde que a dívida 

deva ser cobrada no exterior); 

 Cessionários, empresas de factoring, seguradoras, agências de crédito, associações para 

proteção dos credores em seu papel de representantes dos credores; 

 Partes contratantes que participam ou devem participar do fornecimento ou serviço; 

 Seguradoras por ocasião da celebração de uma apólice de seguro sobre o serviço ou da 

ocorrência do caso de seguro (por exemplo, seguro de responsabilidade civil); 

 Agência federal "Statistik Österreich" (Instituto de Estatística da Áustria) para a elaboração de 

estatísticas (oficiais) legalmente previstas; 

 WKO Inhouse GmbH, e 

 Provedores de serviços de TI externos. 

1.5.4 Período de armazenamento 

Os seus dados serão basicamente mantidos por nós até o término da relação comercial ou, fora isso, 

enquanto for necessário para cumprir as nossas obrigações legais, nomeadamente no âmbito da WKG, 

ou até o término dos prazos aplicáveis de garantia, prescrição ou outros prazos legais de 

armazenamento, ou quaisquer litígios jurídicos em que os dados forem necessários como prova. 

 

1.6 Decisores políticos e representantes de interesses 

No âmbito da realização das nossas tarefas em conformidade com a Lei Relativa à Câmara de Comércio 

de 1998  ("WKG" - Wirtschaftskammergesetz), particularmente em relação à representação de 

interesses e em conexão com eventos organizados por nós, processamos seus dados pessoais como 

decisor político, colaborador de um ministério, um governo federal ou outras autoridades ou como 

representante dos interesses do trabalhador (p. ex., funcionários da Câmara do Trabalho ou 

sindicalistas), consumidores ou empresas. 

 

Nesta seção 1.6, informaremos sobre como nós processamos seus dados pessoais. Além disso, pode-se 

obter informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 
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1.6.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

Nós processaremos os seus dados mencionados no anexo 6 ("seus dados") para os seguintes fins: 

 

 Desempenho das nossas funções na acepção da WKG, particularmente na representação de 

interesses dos nossos membros e, desde que seus dados pessoais sejam processados por um 

organismo especializado, negociação e celebração de contratos coletivos; 

 Convite para e administração de eventos; 

 Envio das nossas newsletters bem como de informações e publicações. 

 

Os seus dados nos serão disponibilizados diretamente pelo usuário (particularmente através de 

comunicação via e-mail ou outros meios de comunicação) ou nós mesmos os coletaremos, por exemplo, 

no decurso de atividades em conexão com a administração de eventos. 

 

Nos casos em que nós pedimos a disponibilização de seus dados, é basicamente voluntária. No entanto, 

vários processos, como o envio das nossas newsletters, podem se atrasar ou mesmo ser impossíveis se 

seus dados não forem disponibilizados. Se, em alguns casos, a disponibilização de seus dados for 

legalmente obrigatória, nós o notificaremos separadamente. 

1.6.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados com base no seguinte: 

 

 A necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da WKG, 

nos termos do artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 

 Nosso interesse superior legítimo em conformidade com o artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, o 

que significa que podemos desempenhar eficazmente as nossas atividades de informação; 

 Em casos individuais: O seu consentimento para o processamento dos seus dados (artigo 6 alínea 

1 letra a ou artigo 9 alínea 2 letra a do DSGVO). 

1.6.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados aos seguintes 

destinatários: 

 

 Organizações da economia industrial; 

 Outros interessados (inclusive associações de desenvolvimento, econômicas e de cooperação); 

 WKO Inhouse GmbH, e 

 Provedores de serviços de TI externos. 

1.6.4 Período de armazenamento 

Os seus dados serão basicamente mantidos por nós durante o período de sua atividade profissional ou, 

fora isso, enquanto for necessário para cumprir as nossas obrigações legais, nomeadamente no âmbito 

da WKG, ou até o término dos prazos legais aplicáveis de armazenamento, ou quaisquer litígios jurídicos 

em que os dados forem necessários como prova. 
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1.7 Usuários do nosso site 

Se visitar um site operado por nós, processaremos alguns de seus dados pessoais em conexão com esta 

visita. 

 

Nesta seção 1.7, informaremos sobre como nós processamos seus dados pessoais. Além disso, pode-se 

obter informações sobre transferências de dados internacionais e seus direitos relacionados ao 

processamento dos seus dados pessoais nas seções 2 e 3 abaixo. 

1.7.1 Categorias dos dados processados e fins do processamento de dados 

No decurso da sua visita a este site, nós coletaremos automaticamente os seus dados pessoais a seguir: 

 

 Data e hora do acesso a uma página do nosso site; 

 Endereço IP; 

 Nome, idioma e versão do seu navegador da Web; 

 A página da Web (URL) acessada antes de acessar este site; 

 Determinados cookies (veja a seção 1.7.5 abaixo);  

 Solicitação (nome do arquivo solicitado); 

 Sistema operacional utilizado; 

 Resolução da tela; 

 Ativação do JavaScript; 

 Intensidade de cor. 

 

Além disso, nós lhe pediremos eventualmente para inserir dados pessoais no nosso site como, por 

exemplo, seu nome e endereço de e-mail, para poder disponibilizar determinados serviços. 

 

Não há obrigação alguma de realmente inserir esses dados no nosso site. No entanto, se não fizer isso, 

pode ocorrer que nem todos os recursos do site possam ser usados. 

 

Nós processamos os seus dados com os fins a seguir: 

 

 Para lhe disponibilizar este site e continuar melhorando e desenvolvendo este site; 

 Para poder gerar estatísticas de uso; 

 Para poder detectar, prevenir e investigar ataques em nosso site. 

1.7.2 Bases jurídicas para o processamento 

Nós processamos os seus dados pessoais com base em: 

 

 Necessidade de cumprir as obrigações legais, às quais nós estamos sujeitos no âmbito da Lei 

Relativa à Câmara de Comércio de 1998 ("WKG" - Wirtschaftskammergesetz), nos termos do 

artigo 6 alínea 1 letra c do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("DSGVO" - 

Datenschutz-Grundverordnung), bem como 

 Nosso interesse superior legítimo em conformidade com o artigo 6 alínea 1 letra f do DSGVO, o 

que significa tornar nosso site de fácil utilização e proteger o nosso site contra ataques. 



Declaração de proteção de dados  Página 14 de 24 

1.7.3 Transmissão dos seus dados pessoais 

Desde que necessário para os fins supramencionados, transmitiremos seus dados pessoais aos 

seguintes destinatários: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Provedores de serviços de TI externos 

1.7.4 Período de armazenamento 

Em princípio, nós armazenaremos os seus dados por um período de três meses. Um armazenamento 

prolongado só ocorrerá quando necessário para investigar ataques detectados em nosso site e, fora isso, 

somente até o término dos prazos aplicáveis de prescrição, prazos legais de armazenamento ou 

quaisquer litígios jurídicos em que os dados forem necessários como prova. Além disso, nós 

armazenamos os dados que coletamos para disponibilizar sua conta de usuário ou a administração do 

usuário da WKO, enquanto sua conta existir. 

1.7.5 Cookies 

Os chamados cookies são usados em nosso site. Um cookie é um pequeno arquivo que pode ser 

armazenado em seu computador quando um site é visitado. Basicamente, os cookies são usados para 

oferecer aos usuários recursos adicionais em um site. Eles podem ser usados, por exemplo, para 

facilitar a sua navegação em um site, para permitir que continue usando um site onde foi deixado e/ou 

para armazenar suas preferências e configurações quando visitar novamente o site. Os cookies não 

podem acessar quaisquer outros dados no seu computador, lê-los ou modificá-los. 

 

A maioria dos cookies no nosso site são os chamados cookies de sessão. Eles serão automaticamente 

excluídos quando sair do nosso site novamente. Cookies permanentes, por outro lado, permanecem no 

seu computador até que sejam excluídos manualmente do seu navegador. Nós usamos esses cookies 

permanentes para reconhecê-lo novamente na próxima vez que visitar o nosso site. 

 

Se desejar controlar os cookies no seu computador, escolha as configurações do seu navegador de forma 

a receber uma notificação quando um site pretender armazenar cookies. Os cookies também podem ser 

bloqueados ou excluídos se já tiverem sido armazenados em seu computador. Se pretende saber mais 

sobre como tomar estas medidas, utilize a funcionalidade de ajuda do seu navegador. Para um manuseio 

simples, nós usamos também parcialmente uma chamada "ferramenta de administração de cookies" 

que permite a administração ainda mais fácil da configuração de cookies. Observe que o bloqueio ou a 

exclusão de cookies pode afetar a sua experiência on-line e impedi-lo de fazer pleno uso deste site. 

 

Neste site, os serviços de mídia social são integrados com a ajuda de símbolos passivos (=ícones). Ao 

contrário de plug-ins ativos, que podem ser usados para transferir dados automaticamente para a 

respectiva rede social, esses ícones não transmitem dados sobre o comportamento de navegação para as 

respectivas redes sociais (como, por exemplo, Facebook, Twitter). 

 

Se desejar usar o recurso de compartilhamento, abre-se uma aba com os ícones de mídia social 

integrados. A abertura da aba ainda não gera transferência de dados. Somente quando se clica nos 

símbolos, as informações, que deseja compartilhar em sua conta pessoal, serão transferidas. Portanto, 

ao efetuar login na respectiva rede social, decide-se que o respectivo meio social pode coletar seus 
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dados. Os dados específicos coletados dependem das políticas de privacidade das respectivas mídias 

sociais. 

 

Eventualmente, o nosso site usa plug-ins da página do YouTube operada pela Google. O proprietário das 

páginas é a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, EUA. Se visitar uma de nossas páginas 

equipadas com um plug-in do YouTube, será estabelecida uma conexão aos servidores do YouTube assim 

que começar a reproduzir um vídeo. Desse modo, o servidor do YouTube será informado quais das 

nossas páginas foram visitadas. 

 

Se estiver conectado à sua conta do YouTube, permite-se que o YouTube associe o seu comportamento 

de navegação diretamente com o seu perfil pessoal. Isso pode ser impedido ao fazer logoff da sua conta 

do YouTube. Para obter mais informações sobre como lidar com dados do usuário, consulte a declaração 

de proteção de dados do YouTube em: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Este site usa o produto Google Maps da Google LLC. Ao usar este site, o usuário concorda com a coleta, o 

processamento e uso dos dados coletados automaticamente pela Google LLC, seus representantes e 

terceiros. 

 

Os termos de uso do Google Maps podem ser encontrados em "Termos de uso do Google Maps" 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Rastreamento pela Web 

Alguns dos dados coletados na visita deste site serão utilizados para a análise estatística do uso do nosso 

site e serão transmitidos aos nossos provedores de serviços de estatísticas, a Webtrekk GmbH. 

 

No âmbito da sua visita ao site, os seguintes dados serão coletados por um Pixel que está integrado em 

cada site: 

 

 Solicitação (nome do arquivo solicitado) 

 Tipo/versão do navegador (ex.: Internet Explorer 11.0) 

 Idioma do navegador (ex.: inglês) 

 Sistema operacional utilizado (ex.: Windows Vista) 

 Resolução interna da janela do navegador 

 Resolução da tela 

 Ativação do JavaScript 

 Ativar/desativar Java 

 Ativar/desativar cookies 

 Intensidade de cor 

 URL de referência (a página visitada anteriormente) 

 Endereço IP – será excluído imediatamente 

 Hora do acesso 

 Cliques 

 

Nosso site também usa recursos do serviço de análise Web Google Analytics, que é oferecido pela Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EUA ("Google"). O Google Analytics usa 

cookies para nos ajudar a analisar como o usuário usa este site.  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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As informações geradas por esse cookie sobre o seu uso deste site (incluindo o seu endereço IP e as 

URLs dos sites acessados, bem como os atributos do site) são transmitidas para os servidores do Google 

nos EUA e armazenadas lá. Nós não armazenamos nenhum dos seus dados coletados em conexão com o 

Google Analytics. 

Nosso site usa a opção de anonimização de IP oferecida pelo Google Analytics. O seu endereço IP será, 

portanto, anonimizado pelo Google assim que o Google receber o seu endereço IP. Em nosso nome, o 

Google usará essas informações para avaliar o seu uso do site, para compilar relatórios sobre as 

atividades no site e para nos fornecer outros serviços relacionados ao uso do site e uso da Internet. O 

endereço IP transmitido pelo seu navegador no âmbito do Google Analytics não é mesclado pelo Google 

com outros dados. 

Pode-se impedir a coleta de seus dados pelo Google Analytics neste site através de nossa "ferramenta de 

administração de cookies" (link "Configurações de cookies" no final da página) (um cookie opt-out será 

definido, o que impede a futura coleta de seus dados quando o usuário visita este site). 

Para obter mais informações sobre os termos de serviço do Google e a declaração de proteção de dados 

do Google, acesse http://www.google.com/analytics/terms/de.html ou 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Transferências de dados internacionais 

Alguns dos destinatários acima podem estar localizados fora da Áustria ou processar lá os seus dados 

pessoais. O nível de proteção de dados em outros países pode não ser o mesmo do da Áustria. No 

entanto, nós só transmitimos os seus dados pessoais a países os quais a Comissão Europeia decidiu que 

têm um nível adequado de proteção de dados ou tomamos medidas para garantir que todos os 

destinatários tenham um nível adequado de proteção de dados. Para isso, concluímos, por exemplo, 

cláusulas contratuais padrão (2010/87/CE e/ou 2004/915/CE). Se for o caso, os acordos concluídos estão 

disponíveis mediante solicitação (veja o item 4 abaixo). 

 

 

3 Seus direitos em conexão com dados pessoais 

De acordo com a legislação em vigor, o usuário tem o direito, entre outras coisas (sob as condições da 

legislação aplicável) de (i) verificar se e quais dados pessoais seus armazenamos e de receber cópias 

desses dados, (ii) exigir a correção, complementação ou exclusão de seus dados pessoais que estejam 

incorretos ou não sejam processados de acordo com a lei, (iii) exigir de nós a restrição do processamento 

de seus dados pessoais, (iv) de discordar do processamento de seus dados pessoais em determinadas 

circunstâncias ou revogar o consentimento prévio concedido para o processamento, em que essa 

revogação deixa a legalidade do processamento inalterada até que a revogação, (v) exigir a 

transmissibilidade dos dados, (vi) conhecer a identidade de terceiros aos quais os seus dados pessoais 

são transmitidos, e (vii) apresentar uma reclamação junto à autoridade de proteção de dados. 

 

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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4 Nossos dados de contato 

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o processamento dos seus dados pessoais, entre em contato 

conosco através dos dados de contato mencionados no anexo 7. 
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Anexo 1: Dados pessoais processados dos membros, seus colaboradores e 

representantes oficiais 
 

Membros (incluindo ex-membros) 
 Números dos membros 

 Dados de adesão (por exemplo, início da adesão, atribuição a grupos especializados) 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Razão social e designação da empresa associada 

 Título profissional 

 Cidadania 

 Endereços 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Dados do registro de atividade econômica e outros dados de autorização 

 Dados da empresa, em particular dados divulgados de acordo com o § 70 alínea 3 da WKG  

 Dados do registro comercial 

 Distinções 

 Dados de insolvência publicados 

 Dados relativos a depósitos, taxas de registro e serviços especiais, inclusive base de cálculo 

 Data de nascimento 

 Endereços particulares dos empresários (se não houver entrada no registro comercial) 

 Dados bancários 

 Dados de cobrança 

 Dados relativos às eleições de Câmara (por exemplo, prazos, direito de votar, nomeação, 

propostas de eleição) 

 Dados da comunicação com o membro 

 Dados relativos à gestão dos pagamentos voluntários de apoio das associações de Câmara aos 

membros ou seus parentes (por exemplo, nível de rendimentos, fundamentos de pedido, dados 

de desempenho, dados bancários) 

 Número de CNPJ/CPF 

 Idioma para correspondência 

 Dados coletados em conexão com eventos, reuniões e ofertas de formação (por exemplo, listas 

de participantes) 

 Atas de negociações e reuniões, bem como dados relativos às negociações coletivas 

 Dados processados em conexão com solicitações de subsídios 

 Dados relativos ao cálculo e ao pagamento de depósitos  

 Identificação da firma 

 GLN (Número Global de Localização) da administração pública 

 Número da WKO 

 Número do membro da Câmara 

 Identificações internas para fins técnicos 

 

Representante oficial 
 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Razão social e designação da pessoa jurídica 

 Cidadania 
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 Endereço 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Dados do registro de atividade econômica e outros dados de autorização 

 Dados relativos às insolvências da parte envolvida como empresário para verificar se a parte 

envolvida pode ser nomeada como diretor executivo 

 Data de nascimento 

 Dados de gestão (por exemplo, indulgência das condições requeridas para o exercício em 

conformidade com os §§ 26-28 do Código do Comércio e da Indústria Austríaco (GewO - 

Gewerbeordnung), reconhecimento nos termos do § 373a e seguintes do GewO, cargo na 

empresa, data e âmbito do poder de representação) 

 Distinções 

 Idioma para correspondência 

 Dados da comunicação com o representante oficial 

 Dados coletados em conexão com eventos, reuniões e ofertas de formação (por exemplo, listas 

de participantes) 

 Atas de negociações e reuniões, bem como dados relativos às negociações coletivas 

 Identificação da firma 

 GLN (Número Global de Localização) da administração pública 

 Número da WKO 

 Número do membro da Câmara 

 Identificações internas para fins técnicos 

 

Colaboradores dos membros 
 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Razão social da empresa associada 

 Função e atribuição na organização do membro 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Idioma para correspondência 

 Outros dados da comunicação com o colaborador 

 Identificação da firma 

 GLN (Número Global de Localização) da administração pública 

 Número da WKO 

 Número de membro da Câmara 

 Identificações internas para fins técnicos 

 Data de nascimento 

 Cidadania 

 Endereço residencial 

 

 

Anexo 2: Dados pessoais processados de funcionários e colaboradores de 

organizações da economia industrial 
 

Funcionários (incluindo ex-funcionários) de organizações da economia industrial 
 Número de ordem 
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 Dados de adesão (por exemplo, número de membro, início da adesão, atribuição a grupos 

especializados) 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Razão social e designação da pessoa jurídica 

 Cidadania 

 Endereços 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação  

 Dados do registro de atividade econômica e outros dados de autorização 

 Dados da empresa, em particular dados divulgados de acordo com o § 70 alínea 3 da WKG 

 Dados do registro comercial 

 Distinções 

 Dados da previdência social, desde que relevantes para a característica como funcionário 

 Dados relativos à perda de função em conformidade com o § 53 da WKG 

 Dados de participação nos custos 

 Data de nascimento 

 Dados bancários 

 Dados de cobrança 

 Dados relativos ao direito de voto, particularmente a exclusão devido à insolvência em 

conformidade com o §§ 73 da WKG 

 Dados sobre contatos com o funcionário 

 Dados funcionais 

 Dados de carreira (como funcionário) 

 Subsídios por despesas 

 Afiliação ao grupo de eleitores 

 Número de CNPJ/CPF 

 Idioma para correspondência 

 Dados relativos à participação em reuniões e eventos (por exemplo, listas de participantes) 

 Dados relativos à verificação e aprovação das previsões e demonstrações financeiras das 

associações profissionais, bem como comportamento de seu orçamento. 

 Atas de negociações e reuniões, bem como dados relativos às negociações coletivas 

 Identificação da firma 

 GLN (Número Global de Localização) da administração pública 

 Número da WKO 

 Número de membro da Câmara 

 Identificações internas para fins técnicos 

 Foto 

 

Colaboradores de organizações da economia industrial 
 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Designação da organização associada da economia industrial 

 Função e atribuição na organização da economia industrial 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Idioma para correspondência 

 Outros dados da comunicação com o colaborador 
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 Identificações internas para fins técnicos 

 Foto 

 

 

Anexo 3: Dados pessoais processados de aprendizes e pessoas que 

prestam exames para mestre ou de qualificação 
 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Endereço 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Dados da previdência social (apenas na medida em que exista uma obrigação legal de processá-

los, por exemplo, para fins de faturamento com uma instituição de previdência social) 

 Data e local de nascimento 

 Cidadania 

 Endereço residencial 

 Dados relativos à profissão (por exemplo, número de aprendiz, ofício de mestre) 

 Contribuições para custos de internato (para aprendizes) 

 Dados de formação educacional (por exemplo, dados do contrato de aprendizagem, dados do 

exame, escolas concluídas etc.) 

 Dados relativos ao representante legal (por exemplo, nome, endereço, dados de contato etc.) 

 Dados relativos ao estabelecimento de aprendizagem (para aprendizes) 

 Oferta de estabelecimentos de aprendizagem (para aprendizes) 

 Subsídios para estudantes, alunos e formação 

 

 

Anexo 4: Dados pessoais processados de fundadores, interessados e 

jornalistas 
 

Fundadores e interessados 
 Número de ordem 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Ocupação 

 Cidadania 

 Endereços 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Distinções 

 Data de nascimento 

 Endereços particulares dos empresários (se não houver entrada no registro comercial) 

 Dados bancários 

 Dados de cobrança 

 Dados da comunicação com o fundador ou interessado 

 Idioma para correspondência 

 Dados processados em conexão com solicitações de subsídios 
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 Dados coletados em conexão com eventos, reuniões e ofertas de formação (por exemplo, listas 

de participantes e atas de reuniões) 

 Identificações internas para fins técnicos 

 Dados de assistência (por exemplo, newsletters sim/não) 

 Dados de gravações de vídeo, desde que pessoa envolvida esteja nas instalações da WKO 

 Dados relativos a participações em cursos, se aplicável (por exemplo, dados do exame, dados de 

formação educacional) 

 Fotos geradas no decorrer de eventos 

 

Jornalistas 
 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Pertencimento à mídia 

 Troca de correspondência e outros dados de comunicação (por exemplo, convites, 

admissão/cancelamento de participação) 

 Idioma para correspondência 

 Menções relativas à participação em eventos e conferências de imprensa  

 Dados publicados pelo jornalista 

 Identificações internas para fins técnicos 

 Dados de gravações de vídeo, desde que pessoa envolvida esteja nas instalações da WKO 

 Fotos geradas no decorrer de eventos 

 

 

Anexo 5: Dados pessoais processados de prestadores e recebedores de 

serviços, seus colaboradores e representantes oficiais 
 

Prestadores e recebedores de serviços 
 Número de ordem 

 Nome ou designação 

 Tratamento/sexo 

 Pertencimento à Câmara de Comércio 

 Número de membro (no caso de pertencer à Câmara de Comércio) 

 Endereço 

 Número de telefone e fax, e outras informações necessárias para o endereçamento, as quais 

resultam de modernas tecnologias de comunicação (por exemplo, endereço de e-mail) 

 Data de nascimento 

 Dados do registro comercial 

 Dados relativos à qualidade de crédito 

 Código de bloqueio (por exemplo, bloqueio de contato, bloqueio de fatura, bloqueio de 

lançamento, bloqueio de pagamento) 

 Atribuição a uma categoria específica de prestador ou recebedor de serviços (inclusive atribuição 

regional etc.) 

 Números de registro para fins de estatísticas oficiais como número de CNPJ/CPF e número 

Intrastat 

 Objeto de fornecimento ou serviço  
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 Qualificação de prestadores de serviços (por exemplo, experiência pedagógica de instrutores que 

ministram cursos) 

 Referências/outros contratantes 

 Dados de bônus, dados de comissão e assim por diante 

 Pessoa de contato em caso de recebedor ou prestador de serviços relativos à administração de 

fornecimento ou serviço 

 No caso de terceiros que contribuem para a prestação de serviços, incluindo informações sobre 

o tipo de participação 

 Condições de entrega e desempenho  

 Dados relativos ao seguro do fornecimento ou serviço e ao seu financiamento 

 Dados relativos à obrigação fiscal e ao cálculo de impostos 

 Condições de financiamento e pagamento 

 Dados bancários 

 Números de cartão de crédito e empresas de cartão de crédito 

 Dados relativos à gestão de crédito (por exemplo, limite de crédito, limite de letra de câmbio) 

 Dados relativos ao comportamento de pagamento da pessoa envolvida 

 Dados de cobrança/ações judiciais 

 Dados da conta e do documento 

 Despesas e receitas específicas de serviços 

 Operações especiais próprias do livro fiscal (por exemplo, correção de valor individual, letra de 

câmbio, depósito, garantia bancária) 

 Dados do registro de serviços necessários para compensar recebedores de serviços 

 Idiomas para correspondência, outros acordos e códigos para troca de dados 

 Outros dados da comunicação com o recebedor ou prestador de serviços 

 

Colaboradores e representantes oficiais 
 Número de ordem 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Recebedor ou prestador de serviços correspondente  

 Função da parte envolvida em caso de recebedor ou prestador de serviços 

 Número de telefone e fax, e outras informações necessárias para o endereçamento, as quais 

resultam de modernas tecnologias de comunicação (por exemplo, endereço de e-mail) 

 Idioma para correspondência 

 Âmbito do poder de representação 

 Casos de negócios processados pelo colaborador/representante oficial 

 Outros dados da comunicação com o colaborador/representante oficial 

 

 

Anexo 6: Dados pessoais processados de decisores políticos e 

representantes de interesses  
 Número de ordem 

 Nome 

 Tratamento/sexo 

 Número de telefone e fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias para o 

endereçamento, as quais resultam de modernas tecnologias de comunicação 

 Função exercida 

 Posicionamento/partido político 
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 Pertencimento organizacional 

 Participação em eventos  

 Atas de conversas 

 Outros dados da comunicação com a parte envolvida 

 Informações relativas à participação em decisões políticas e processos políticos  

 Informações relativas à participação na criação de normas laborais para a formulação coletiva de 

leis  

 Dados publicados pela própria parte envolvida (p. ex., entrevistas) 

 Identificações internas para fins técnicos 

 

 

Anexo 7: Dados de contato do responsável pela proteção de dados 
 

Câmara de Comércio Austríaca 

Eng. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Viena 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

