
Obrigação sob o GDPR Pinterest Europe Você

Artigo 6: Requisito de
base legal para o
Tratamento Conjunto

[x] (sobre o
tratamento do
Pinterest Europe)

[X] (sobre o seu próprio tratamento)

Artigos 13 e 14:
Fornecimento de
informações sobre o
Tratamento Conjunto de
Dados Pessoais

[X] Isso inclui, no mínimo, o fornecimento
das seguintes informações, além de sua
política de dados padrão ou documento
semelhante:

(i) Que o Pinterest Europe é um
Controlador Conjunto do Tratamento
Conjunto e que as informações exigidas
pelo Artigo 13(1)(a) e (b) do GDPR podem
ser encontradas na Política de
Privacidade do Pinterest Europe em
https://policy.pinterest.com/en/privacy-poli
cy#section-residents-of-the-eea.
(ii) As informações de que você usa os
Recursos de Dados Publicitários, bem
como as finalidades para as quais ocorre
a coleta e transmissão de Dados Pessoais
que constituem o Tratamento Conjunto.
(iii) Que mais informações sobre como o
Pinterest Europe trata Dados Pessoais,
incluindo as bases legais nas quais o
Pinterest Europe se baseia e as formas de
exercer os direitos dos Titulares de Dados
contra o Pinterest Europe, podem ser
encontradas na Política de Privacidade do
Pinterest Europe em
policy.pinterest.com/privacy-policy#section
-residents-of-the-eea.

Artigo 26(2):
Disponibilização da
essência deste ACC

[X] Isso inclui, no mínimo, um aviso aos
titulares de dados de que você e o
Pinterest Europe:
(i) celebraram este ACC para determinar
as respectivas responsabilidades pelo
cumprimento das obrigações decorrentes
do GDPR no que diz respeito ao
Tratamento Conjunto;
(ii) concordaram que você é responsável
por fornecer aos Titulares dos Dados, no
mínimo, as informações listadas no nº 2;
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(iii) concordaram que, entre as Partes, o
Pinterest Europe é responsável por
permitir o exercício dos direitos dos
Titulares dos Dados nos termos dos
Artigos 15 a 20 do GDPR em relação aos
Dados Pessoais armazenados pelo
Pinterest Europe após o Tratamento
Conjunto.

Artigos 15-20: Direitos
dos Titulares de Dados
em relação aos Dados
Pessoais armazenados
pelo Pinterest Europe
após o Tratamento
Conjunto

[X]

Artigo 21: Direito de
oposição na medida em
que o Tratamento
Conjunto se baseie no
Artigo 6(1)(f)

[X]
(sobre o tratamento
do Pinterest Europe)

[X] (sobre o seu próprio tratamento)

Artigo 32: Segurança do
Tratamento Conjunto

[X] (sobre a
segurança dos
Recursos de Dados
Publicitários)

[X] (sobre a implementação técnica
correta e configuração de seu uso do
Recurso de Dados Publicitários)

Artigos 33, 34: Violações
de Dados Pessoais
relativas ao Tratamento
Conjunto

[X] (na medida em
que uma Violação de
Dados Pessoais diga
respeito às
obrigações do
Pinterest Europe sob
este ACC)

[X] (na medida em que uma Violação de
Dados Pessoais diga respeito às suas
obrigações sob este ACC)


