Privacidade
Proteção de dados pessoais
Na Toshiba America Business Solutions (TABS), temos o compromisso de respeitar seus dados
pessoais e reconhecemos a proteção dos seus dados pessoais como um alicerce das nossas atividades
empresariais e da nossa responsabilidade social. Considerando o desenvolvimento rápido da Internet
e de outras tecnologias da informação nos últimos anos, bem como a crescente demanda da sociedade
pela proteção de dados pessoais, a TABS adotou a Política de Privacidade para tratamento de
dados pessoais.
Solicitação a visitantes e usuários do nosso site na Web
A TABS não se responsabiliza pela segurança dos seus dados pessoais em outros sites que estejam
vinculados ao nosso site na Web por meio de links. Recomendamos que você examine cuidadosamente
as políticas de privacidade, as declarações de privacidade ou qualquer documento semelhante, seja qual
for o nome usado, para garantir a segurança dos seus dados pessoais. Se o site não incluir uma política
de privacidade ou algo semelhante, talvez seja recomendável contatar diretamente o respectivo
administrador para confirmar as práticas de privacidade vigentes.

Política de Privacidade
A TABS reconhece o valor e a utilidade dos dados pessoais. Tendo isso em mente, respeitaremos a
política de privacidade a seguir nas nossas atividades empresariais.
1. Conformidade com as leis e os regulamentos
A TABS cumprirá todas as leis e os regulamentos relacionados a dados pessoais.
2. Especificação de uso
Sempre que solicitarmos informações pessoais, informaremos previamente o objetivo para o
qual as informações serão utilizadas e restringiremos seu uso ao objetivo informado. Se, por
ventura, a TABS precisar usar dados pessoais para objetivos diferentes dos especificados, os
indivíduos afetados serão informados dos objetivos adicionais. Qualquer indivíduo pode se
recusar a permitir que seus dados pessoais sejam usados para tais objetivos adicionais.
Indivíduos que não desejarem fornecer dados pessoais à TABS poderão recusar seu
consentimento. Entretanto, isso poderá impedir o acesso a certos serviços oferecidos
pela TABS.
3. Confidencialidade em relação a terceiros
Em princípio, a TABS não divulga nem fornece dados pessoais a terceiros, exceto nas
circunstâncias a seguir.
1. Quando houver consentimento expresso por parte da pessoa afetada.
2. Quando uma consulta relativa a um produto ou serviço puder ser tratada mais
adequadamente por uma afiliada ou subsidiária da TABS responsável por aquele
produto ou serviço.
3. Quando a TABS confiar atividades como campanhas promocionais e competições a
outras entidades. Nesse caso, os dados pessoais estarão cobertos pelos termos de um
acordo de confidencialidade.
4. Quando houver necessidade para concluir o pagamento de produtos solicitados ou
serviços prestados (por exemplo, o envio de informações a instituições financeiras para
facilitar transações de cartão de crédito, etc.).

5. Quando uma ordem judicial ou um instrumento semelhante obrigar a TABS a divulgar
dados pessoais.
6. Quando a atividade for transferida a outra entidade por meio de fusão, separação
empresarial ou em outros contextos.
4. Consultas
Indivíduos que desejarem confirmar seus dados pessoais deverão contatar a seção responsável
pelo serviço de entrada de dados. A TABS fornecerá os dados pessoais mantidos por ela
após confirmar que o solicitante é a pessoa em questão. Essa restrição existe para evitar o
vazamento de dados pessoais a terceiros. Nos casos em que houver necessidade de correção
ou atualização de dados pessoais, a TABS fará as alterações solicitadas após confirmar que o
solicitante é a pessoa em questão. Essa restrição existe para evitar a alteração imprópria de
dados pessoais por terceiros.
5. Medidas de segurança
A TABS implementa medidas de segurança rigorosas para assegurar que os dados pessoais
não sofram acesso impróprio, vazamento, perda, destruição ou alteração desonesta.
6. Implementação da Política de Privacidade
A TABS implementará a Política de Privacidade cuidadosamente e a revisará continuamente
com o objetivo de melhorá-la.

