Política de Privacidade
Tokio Marine Europe S.A. (“TME”)
A Tokio Marine Europe S.A. leva a privacidade dos nossos clientes muito a sério e está empenhada em
proteger a sua privacidade. Esta política explica como recolhemos, usamos e transferimos os seus
dados pessoais e os seus direitos em relação aos dados pessoais armazenados por nós quando usa o
nosso website ou interage com os nossos serviços de outras formas.
As informações a seguir estão em conformidade com os regulamentos de proteção de dados aplicáveis
e o Código de Conduta para Seguradoras nos Países Baixos.
Resumo da Declaração de Privacidade – última versão atualizada em setembro de 2022
Esta política estabelece o seguinte:
▪

Que dados pessoais recolhemos sobre si e como;

▪

Como os dados são usados;

▪

A nossa base legal para recolher os dados pessoais;

▪

Com quem partilhamos os seus dados;

▪

Para onde transferimos os seus dados pessoais;

▪

Por quanto tempo retemos os seus dados pessoais;

▪

Os seus direitos e opções em relação aos dados detidos por nós;

▪

Como fazer uma reclamação em relação aos dados detidos por nós; e

▪

Como entrar em contacto connosco com qualquer dúvida em relação a este aviso ou aos dados
pessoais detidos por nós.

▪

Também contém informações sobre como usamos cookies no nosso website.

Podemos oferecer determinados produtos, programas ou serviços que tenham termos exclusivos ou
adicionais, avisos de privacidade e/ou formulários de consentimento que expliquem como a Tokio Marine
trata as informações. Para obter detalhes sobre quaisquer funcionalidades, avisos ou termos específicos do
produto, reveja os termos desses Serviços.
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Quem é a TMHCC?
A Tokio Marine HCC é um nome comercial da Tokio Marine Europe S.A. (TME). Consulte mais informações
aqui. Esta empresa e respetivas filiais são coletivamente referidas nesta declaração de privacidade como
“TME”, “nós”, “nos” ou “nosso(a)”.
Para fins das leis europeias de proteção de dados, se estiver a visitar o nosso website tmhcc.com (o nosso
"Website") ou de outra forma a interagir com os nossos serviços no Espaço Económico Europeu (ou "EEE"),
o responsável pelo tratamento dos dados é a TME.
O que são dados pessoais?
Neste aviso de privacidade, as referências a “dados pessoais” são referências a dados relacionados com
um ser humano. Alguns exemplos de dados pessoais são o seu nome, endereço e número de telefone, mas
também podem incluir informações como o seu endereço IP e localização.
Que dados pessoais recolhemos?
▪

Dados pessoais fornecidos por si diretamente
Para lhe prestar serviços, podemos solicitar que forneça dados pessoais. Isto pode incluir, entre outras
coisas, o seu nome, endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, sexo, data de
nascimento, número de passaporte, dados da conta bancária, histórico de crédito e histórico de
sinistros, dependendo do serviço que procura. Os dados pessoais solicitados, bem como os motivos
pelos quais pedimos que os forneça, serão explicados imediatamente no momento em que os
solicitarmos.
Alguns dos dados pessoais que fornece podem ser dados de “categoria especial”. De acordo com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados ("RGPD"), "dados pessoais de categoria especial" incluem,
concretamente, dados pessoais relacionados com a sua saúde física ou mental1. Esses dados também
podem ser inferidos a partir das informações que nos fornece. A “Categoria especial de dados pessoais”
que pode fornecer pode ser recolhida como parte da apólice de seguro que pretende subscrever e/ou
já subscreveu e que é necessária para que a TME trate da subscrição e/ou gestão da sua apólice.

▪

Dados pessoais que recolhemos com o seu consentimento prévio
Quando visita o website da TMHCC, podemos recolher determinadas informações com o seu
consentimento prévio a partir do seu dispositivo. Em alguns países, incluindo países do EEE, essas
informações podem ser consideradas dados pessoais de acordo com as leis de proteção de dados
aplicáveis.
Especificamente, os dados pessoais que recolhemos com o seu consentimento prévio podem incluir
dados como o seu endereço IP, tipo de dispositivo, números exclusivos de identificação de dispositivo,
tipo de navegador, localização geográfica aproximada (por exemplo, localização ao nível do país ou
cidade) e outras informações técnicas. Também podemos recolher dados pessoais sobre como o seu
dispositivo interagiu com o nosso website, incluindo as páginas acedidas e as ligações em que clicou.

1 Em alguns países, a origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas ou filiação sindical podem ser solicitadas para a celebração de um contrato.
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A recolha destes dados pessoais permite-nos entender melhor os visitantes do website da TMHCC, de
onde vêm e que conteúdo no website da TMHCC é do seu interesse. Usamos esses dados pessoais
para fins de análise interna e para melhorar a qualidade e a relevância do website TMHCC para os
nossos visitantes.
Alguns desses dados pessoais podem ser recolhidos usando cookies e tecnologia de rastreamento
semelhante, conforme explicado mais adiante na secção "Cookies" abaixo.
▪

Dados pessoais que obtemos de fontes de terceiros
Periodicamente, podemos receber os seus dados pessoais de fontes de terceiros, mas apenas quando
verificamos que esses terceiros têm o seu consentimento ou estão legalmente autorizados ou obrigados
a divulgar-nos os seus dados pessoais.
Por exemplo, se for uma pessoa que subscreve um seguro connosco por meio de um mediador de
seguros, podemos obter dados sobre si do seu mediador para nos ajudar a preparar o seu orçamento
e/ou apólice de seguro. Para obter informações sobre como o seu mediador usa e partilha os seus dados
pessoais, consulte a declaração de privacidade do mediador.
Podemos, quando legalmente permitido, também recolher dados pessoais das seguintes fontes para lhe
prestar serviços:
•

Agências de referência de crédito;

•

Bases de dados antifraude e outras;

•

Agências governamentais;

•

Listas de sanções;

•

Familiares; e

•

Em caso de sinistro: outras entidades no sinistro, incluindo testemunhas, peritos, ajustadores,
solicitadores e gestores de sinistros.

Como é que os dados pessoais são usados e quais são as fundamentações legais em que nos baseamos?
O RGPD lista um número limitado de fundamentos legais nos quais um responsável pelo tratamento se
pode basear para tratar dados pessoais:
•
•
•
•
•
•

O consentimento do titular dos dados,
A execução de um contrato entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento ou a
necessidade de tomar medidas a pedido do titular dos dados antes de celebrar um contrato,
Uma obrigação legal,
O interesse vital de uma pessoa singular,
A execução de uma tarefa realizada no interesse público,
Os interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por um terceiro,
exceto quando tais interesses se sobreponham aos interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do titular dos dados.

A fundamentação legal na qual a TME se baseia para recolher e tratar os seus dados pessoais varia de
acordo com os próprios dados pessoais e a finalidade específica para a qual a TME os recolhe. Vamos
recolher e usar ("tratar") os seus dados pessoais, incluindo dados pessoais de categoria especial, apenas
quando tal tratamento for necessário para a execução de um contrato que celebrou (cf. ponto 1 abaixo),
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quando o tratamento for necessário para efeitos dos interesses legítimos prosseguidos pela TME (cf. ponto
2 abaixo), sempre que o tratamento seja necessário para cumprirmos quaisquer obrigações legais a que
estejamos sujeitos (cf. ponto 3 abaixo), ou quando se baseie no consentimento (cf. ponto 4 abaixo). A
recolha e o uso dos seus dados pessoais, incluindo dados pessoais de categoria especial, serão baseados
nas leis relevantes relacionadas com a proteção de dados pessoais2.

1. Em muitos casos, o tratamento dos seus dados pessoais pela TME baseia-se na existência e
necessidade para a execução do seu contrato com a TME ou na necessidade de realizar diligências
pré-contratuais a seu pedido.
Se for uma pessoa singular e celebrarmos um contrato de seguro diretamente consigo, as finalidades
para as quais a TME se baseia nesta base contratual legal são as seguintes:
• Para prepará-lo como um novo cliente ou quando se inscrever numa conta online;
• Para lhe fornecer uma cotação de seguro;
• Para aceitar pagamentos seus;
• Para comunicar consigo sobre a sua apólice;
• Para renovar a sua apólice;
• Para responder às suas perguntas;
• Para tratar sinistros de seguro,
2. A TME pode ter de tratar dados pessoais com base nos seus interesses legítimos equilibrados, para
as seguintes finalidades:
• Para tratar os dados pessoais necessários para a negociação, celebração e execução do
contrato de seguro (se for uma pessoa singular sujeita ou afetada por um contrato de seguro que
não celebrámos diretamente consigo – se o contrato for celebrado consigo, consulte o ponto 1);
• Para criar os nossos modelos de riscos;
• Para defender ou processar ações judiciais;
• Para investigar ou processar fraudes;
• Para renovar a sua apólice;
• Para tratar sinistros de seguro.
3. A TME poderá também ter de tratar dados pessoais para cumprir as suas obrigações legais e
regulamentares, entre outros, nas seguintes situações:
• Para completar o processo "conhecer o seu cliente", inquéritos de sanções ou verificações de
branqueamento de capitais antes de o aceitar como novo cliente;
• para estabelecer um contrato entre si e a Empresa;
• para desenvolver a atividade empresarial da Empresa,
2

Leis relativas à proteção de dados pessoais:
Bélgica: A lei belga de 30 de julho de 2018 sobre a proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
Dinamarca: A lei dinamarquesa de proteção de dados de 2018
França: A lei francesa de proteção de dados de 6 de janeiro de 1978 foi alterada.
Alemanha: A lei alemã para adaptar a lei de proteção de dados ao regulamento (UE) 2016/679 e à diretiva de implementação (UE) 2016/680
Irlanda: A lei irlandesa de proteção de dados de 2018
Itália: O código de privacidade italiano (referência cruzada com o RGPD);
Luxemburgo: A lei luxemburguesa de 1 de agosto de 2018 sobre a organização da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Regime Geral de Proteção de Dados
Espanha: A lei orgânica espanhola 3/2018, de 5 de dezembro, sobre a proteção de dados pessoais e garantia de direitos digitais

-

Países Baixos: A lei neerlandesa sobre a proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados de 16 de maio de
2018 publicada no Diário Oficial do Reino dos Países Baixos em 22 de maio de 2018.

-

Noruega: A lei de dados pessoais da Noruega de 2018
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•
•

para gerir alertas profissionais como denúncias,
para aplicar os seus direitos relacionados com a proteção dos seus dados.

4. Em determinadas situações, a TME pode tratar dados com base no seu consentimento. Será sempre
especificamente informado sobre isso quando o seu consentimento for recolhido.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a base legal segundo a qual recolhemos e usamos
os seus dados pessoais, entre em contacto connosco usando os dados de contacto na secção "Contactenos" abaixo.
A quem divulgamos os seus dados pessoais?
Podemos divulgar os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários:
•

Às empresas do nosso grupo, prestadores de serviços terceirizados e parceiros que prestam
serviços de tratamento de dados (por exemplo, para auxiliar no desempenho dos nossos
serviços) ou que tratam dados pessoais para os fins descritos nesta Política de Privacidade
(consulte “Como é que a TME usa os meus dados pessoais?”). Uma lista das nossas atuais
empresas do grupo está disponível em http://www.tokiomarinehd.com/en/group/ e uma lista dos
nossos atuais prestadores de serviços e parceiros pode ser disponibilizada mediante solicitação;

•

Qualquer órgão de aplicação da lei, regulador, agência governamental, tribunal ou outro terceiro
competente onde acreditemos que a divulgação seja necessária (i) por uma questão de lei ou
regulamento aplicável, (ii) para exercer, estabelecer ou defender os nossos direitos legais, ou
(iii) para proteger os seus interesses vitais ou os de qualquer outra pessoa;

•

Para um potencial comprador (e respetivos agentes e consultores) no contexto de qualquer
proposta de compra, fusão ou aquisição de qualquer parte da nossa empresa, desde que
informemos o comprador de que ele deve usar os seus dados pessoais apenas para os fins
divulgados nesta Política de Privacidade;

•

Para qualquer outra pessoa com o seu consentimento para a divulgação.

Transferências Internacionais
Os seus dados pessoais podem ser transferidos e tratados em outros países além do país em que reside.
Estes países podem ter leis de proteção de dados diferentes das leis do seu país.
Especificamente, os servidores da HCC Insurance Holdings Inc. estão localizados nos Estados Unidos. No
entanto, outras empresas do grupo TMHCC estão registadas em outros locais, inclusive no EEE, e operam
em todo o mundo. Isso significa que, quando recolhemos os seus dados pessoais, podemos processá-los
em qualquer um desses países.
No entanto, tomámos as medidas de segurança apropriadas para exigir que os seus dados pessoais
permaneçam protegidos de acordo com esta Política de Privacidade. Tal inclui a implementação das
Cláusulas Contratuais-tipo da Comissão Europeia para transferências de dados pessoais entre as empresas
do nosso grupo, que exigem que todas as empresas do grupo protejam os dados pessoais que processam
do EEE de acordo com a lei de proteção de dados da União Europeia.
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As nossas Cláusulas Contratuais-tipo podem ser fornecidas mediante solicitação. Implementámos
salvaguardas apropriadas semelhantes com os nossos prestadores de serviços e parceiros terceirizados, e
mais informações podem ser fornecidas mediante solicitação.
Durante quanto tempo retemos os dados pessoais?
Manteremos os seus dados pessoais nos nossos registos enquanto: tivermos uma necessidade comercial
legítima e contínua de fazê-lo. Isto inclui:
•
•

•

Fornecer-lhe o serviço que nos solicitou; ou
Cumprir os requisitos legais, fiscais ou contabilísticos aplicáveis. Também inclui manter os seus
dados enquanto houver a possibilidade de o cliente ou nós desejarmos mover uma ação legal
ao abrigo do seu contrato de seguro, ou
Se formos obrigados a manter os seus dados por motivos legais ou regulatórios.

Contacte-nos usando os dados de contacto fornecidos na secção "Contacte-nos" abaixo se precisar de
mais informações sobre os nossos procedimentos de Retenção de registos.
Também podemos reter os seus dados pessoais quando tal retenção for necessária para proteger os seus
interesses vitais ou os interesses vitais de outra pessoa singular.
Tomada de decisões automatizada
Em alguns casos, o nosso uso dos seus dados pessoais pode resultar na tomada de decisões automatizada
(incluindo criação de perfis) que o afetam legalmente ou o afetam significativamente de maneira semelhante.
A tomada de decisões automatizada é o processo de tomada de decisões por meios automatizados sem
qualquer envolvimento humano com base numa determinação de computador (usando algoritmos de
software). Por exemplo, em certos casos, podemos usar decisões automatizadas para estabelecer se
ofereceremos cobertura de seguro a um possível segurado. Implementámos medidas para salvaguardar os
direitos e interesses dos indivíduos cujos dados pessoais estão sujeitos a tomadas de decisão
automatizadas.
Só usaremos a tomada de decisões automatizada quando:
•
•

•

For necessário para a execução do contrato entre si e a TME;
Estiver autorizada pela legislação da União ou do Estado-Membro a que a TME está sujeita e
que também estabelece medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e
interesses legítimos do titular dos dados;
For baseada no seu consentimento explícito.

Quando tomamos uma decisão automatizada sobre si, tem o direito de contestar a decisão, expressar o seu
ponto de vista e exigir uma revisão humana da decisão.
Marketing
Informamos que só é permitido o envio de Newsletters sem o consentimento prévio do cliente se
estiverem reunidas as seguintes condições:
•

Obtivemos as suas informações de contacto relacionadas com a venda de um produto ou
serviço; ou
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•

Utilizamos as informações para fins de marketing direto de produtos ou serviços similares que
fornece e o cliente tem clara e expressamente o direito de se opor, gratuitamente e de forma
simples, ao uso destas informações de contacto eletrónicas.

Consulte a seguir as especificações para Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C):
•

Marketing B2B
Quando não optar por não receber informações de marketing, podemos enviar materiais de
marketing a si (a menos que esteja na Bélgica, Alemanha3, Itália, Países Baixos ou Espanha,
onde só receberá materiais de marketing se tiver optado por recebê-los).

•

Marketing B2C

Apenas usaremos os seus dados pessoais para enviar informações de marketing quando optar por
recebê-las.
Conforme mencionado acima, podemos usar os seus dados pessoais para enviar materiais de marketing,
com o seu consentimento prévio. No entanto, se quiser parar de receber as nossas informações de
marketing, cancele a subscrição clicando na ligação "cancelar subscrição" no e-mail de marketing
relevante, envie-nos um e-mail para bcn-marketing@tmhcc.com ou escreva-nos para:
Diretor de Marketing
TMHCC
Torre Diagonal Mar
Josep Pla 2, 10th Floor
08019 Barcelona
Espanha
Telefone: +34 93 530 7300
Os seus direitos como titular de dados
Os seus principais direitos sob as leis de proteção de dados são os seguintes:
a) O direito de ser claramente informado sobre o tratamento dos seus dados pessoais;
b) O direito de acesso;
c) O direito de retificação;
d) O direito ao esquecimento;

3

A Alemanha exige legalmente um consentimento dos clientes que seja claro, explícito e dado livremente. Na falta desse consentimento, que deve ocorrer num sistema de duas fases (aceitação
dupla), a TME não pode enviar nenhuma comunicação de marketing para pessoas singulares ou empresas na Alemanha.

O sistema de aceitação dupla exige que o utilizador execute duas ações positivas separadas para consentir com o e-mail recebido. Normalmente, estes dois passos são preencher um formulário
de subscrição e clicar numa ligação num e-mail de confirmação para ativar a subscrição.
Excetuam-se os casos em que a TME envia e-mails de marketing relacionados com produtos ou serviços que o cliente comprou no passado. Nesse caso, o cliente é informado do seu direito de
optar por não participar.
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e) O direito de restringir o tratamento;
f) O direito de se opor ao tratamento;
g) O direito à portabilidade dos dados;
h) O direito de reclamar à TME;
i)

O direito de reclamar a uma autoridade supervisora;

j)

O direito de retirar o consentimento; e

k) O direito de se opor à tomada de decisões automatizada.
▪

Se desejar aceder, corrigir, atualizar ou solicitar a eliminação dos seus dados pessoais, solicitaremos
que nos forneça uma cópia de qualquer um dos seguintes documentos:
•
•

Carta de condução; Passaporte; Bilhete de Identidade Nacional, Certidão de Nascimento; ou
Factura de serviços (dos últimos 3 meses).

Em relação ao seu direito de acesso, o primeiro pedido de acesso será atendido gratuitamente, mas
cópias adicionais poderão estar sujeitas a uma taxa razoável.
▪

Da mesma forma, se recolhermos e tratarmos os seus dados pessoais com o seu consentimento, pode
retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do seu consentimento não afetará a
legalidade de qualquer processamento realizado antes da sua retirada, nem afetará o processamento
dos seus dados pessoais realizado com base em motivos legais de processamento que não sejam o
consentimento.

▪

Após apresentar uma reclamação junto da TME, tem o direito de reclamar junto de uma autoridade de
proteção de dados sobre a nossa recolha e utilização dos seus dados pessoais ou perante um tribunal
competente. Para obter mais informações, entre em contacto com a autoridade local de proteção de
dados.
Encontre abaixo os dados de contacto das Autoridades de Proteção de Dados relacionadas com as
filiais da TME:
País

Dados de contacto da autoridade supervisora de proteção de
dados

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Luxemburgo Tel.: +352 2610 60 1
E-Mail: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/
Autorité de la protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
Bélgica
Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35,
1000 Bruxelles – Brussel
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Dinamarca

França

Alemanha

Irlanda

Itália

Países
Baixos

Noruega

Tel.:+32 2 274 48 00
E-Mail: contact@apd-gba.be
Website:https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel.+45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
E-Mail: dt@datatilsynet.dk
Website:http://www.datatilsynet.dk/
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy,
TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07
Tel.:+33 1 53 73 22 22
Website:http://www.cnil.fr/
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn
Tel.:+49 228 997799 0
E-Mail: posttelle@bfdi.bund.de
Website:http://www.bfdi.bund.de/
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square
Dublin 2
D02 RD28
Tel.:+353 76 110 4800
E-Mail: info@dataprotection.ie
Website:http://www.dataprotection.ie/
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia
11, 00187 Roma
Tel.: +39 06 69677 1
E-Mail: garante@garanteprivacy.it
Website:http://www.garanteprivacy.it/
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel .: +31 70 888 8500
Website:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
Tel .: +47 22 39 69 00
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Espanha

Reino Unido

E-Mail: postkasse@datatilsynet.no
Website:www.datatilsynet.no
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
C/Jorge Juan
6, 28001 Madrid
Tel.:+34 91 266 3517
E-Mail: internacional@aepd.es
Website:https://www.aepd.es/
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel .: 0303 123 1113
E-Mail: dataprotectionfee@ico.org.uk
Website:https://ico.org.uk

Respondemos a todos os pedidos que recebemos de indivíduos que desejam exercer os seus direitos de
proteção de dados de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Pode exercer qualquer um dos seus direitos em relação aos seus dados pessoais entrando em contacto
connosco através do e-mail dpo-tmelux@tmhcc.com.
Alternativamente, pode usar os dados na secção “Contacte-nos” na parte inferior desta página.
Segurança
A TMHCC dá muita importância à segurança de todos os dados pessoais associados aos nossos clientes.
Temos medidas de segurança em vigor para tentar proteger contra a perda, uso indevido e alteração de
dados pessoais sob o nosso controlo.
Por exemplo, as nossas políticas de segurança e tecnologia são revistas periodicamente e otimizadas
conforme necessário, e apenas pessoal autorizado tem acesso às informações do utilizador. Usamos o
Secured Sockets Layer (SSL) para encriptar as informações financeiras que insere antes que elas nos sejam
enviadas. Os servidores que usamos para armazenar dados pessoais são mantidos num ambiente seguro.
Embora não possamos garantir ou assegurar que não ocorrerá perda, uso indevido ou alteração de dados,
envidamos os nossos melhores esforços para evitar que tal aconteça.
Cookies
Os websites da TMHCC usam cookies (um pequeno fragmento de informação que é colocado no seu
computador quando visita determinados websites) para distingui-lo de outros utilizadores, rastrear os seu
padrões de navegação e criar um perfil de como o cliente e outros utilizadores usam os nossos websites.
Isto ajuda-nos a proporcionar-lhe uma boa experiência quando navega em qualquer um dos nossos websites
e permite-nos melhorar os nossos websites. Se possuir uma conta online connosco, a TMHCC também usa
cookies para reconhecê-lo e preencher previamente os formulários para lhe poupar tempo. A TMHCC não
exige cookies para aceder aos nossos websites e pode configurar livremente o seu navegador para rejeitar
todos os cookies ou solicitar que o cliente os aceite ou rejeite. Alguns dos cookies que usamos são cookies
de sessão e duram apenas até fechar o navegador; outros são cookies persistentes que ficam armazenados
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no computador por mais tempo. Podemos recolher dados pessoais por meio de web beacons sobre as suas
atividades de navegação na Web, como o endereço da página que está a visitar, o endereço da página de
referência que visitou anteriormente, o horário em que está a visualizar a página, o seu ambiente de
navegação e as suas definições de apresentação. Fazemo-lo para otimizar a sua experiência de navegação,
o uso de serviços baseados na Web e para fornecer dados pessoais relevantes sobre produtos e serviços
da TMHCC quando tiver optado por receber esta correspondência. Para mais informações sobre o uso de
cookies da TMHCC, consulte a Política de Cookies da TMHCC [http://www.tokiomarinehd.com/en/group/].
Atualizações a esta Política de Privacidade
Podemos atualizar esta Política de Privacidade de tempos em tempos em resposta a mudanças em
desenvolvimentos legais, técnicos ou comerciais. Quando atualizarmos a nossa Política de Privacidade,
tomaremos as medidas apropriadas para informá-lo, de acordo com o significado das alterações que
fizermos. Obteremos o seu consentimento para quaisquer alterações substanciais da Política de Privacidade
se e onde tal for exigido pelas leis de proteção de dados aplicáveis.
Pode ver quando esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez verificando a data de “última
atualização” na parte superior desta Política de Privacidade.

Contacte-nos
Se tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contacto connosco usando os
seguintes dados:
Responsável pela Proteção de Dados
Tokio Marine Europe S.A.
26 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburgo
dpo-tmelux@tmhcc.com
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