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Aviso de proteção de dados na Internet da Corning Incorporated 

A Corning Incorporated (“Corning”, “nós”, “nos", "conosco" e “nosso(a)(s)”) tem o 
compromisso de salvaguardar sua proteção de dados on-line. Abaixo descBCRemos 
como seus dados pessoais serão processados durante seu uso dos sites da Corning. 

Todos os dados pessoais que você envia são coletados pela Corning Incorporated, e 
podem ser compartilhados com uma ou mais entidade(s) locais da Corning no seu país 
de residência (de acordo com o que você indicou no formulário de coleta). A Corning 
Incorporated e as entidade(s) Corning local(is) pertinentes (doravante em conjunto 
denominadas “Corning”) atuam como Controladoras Conjuntas de Dados em relação 
aos seus dados pessoais coletados através do seu uso dos sites da Corning. Clique no 
link abaixo para ver os nomes e dados de contato de todas as entidades Corning 
pertinentes. 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf 

A Corning implementou um conjunto de Regras Vinculativas para as Empresas 
(BCRs) para estabelecer salvaguardas a fim de garantir a proteção dos dados pessoais 
durante a transferência no grupo Corning. A implementação das BCRs proporciona um 
nível adequado de proteção às transferências de dados pessoais realizadas por 
entidades da Corning no Espaço Econômico Europeu (EEE) para outras entidades da 
Corning situadas em países fora do EEE ao redor do mundo, preparadas em 
conformidade com os requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(“RGPD”)1. A aprovação das BCRs da Corning foi liderada pela autoridade de controle 
francesa, CNIL, com entrada secundária do estado alemão de Hessen e autoridades de 
controle da Polônia. 
Ocasionalmente, podemos alterar este aviso para refletir as alterações em nosso 
negócio ou para atendê-lo melhor. A Corning empregará todos os esforços possíveis 
para publicar qualquer alteração a este aviso, como, por exemplo, publicar neste site. 
Você deve rever este aviso periodicamente para se manter informado sobre qualquer 
alteração. ObseBCR a data do aviso abaixo, para saber quando foi a última 
atualização. 

A Corning protege sua proteção de dados no site Corning.com e sites relacionados da 

Corning através dos seguintes princípios básicos: 

i. Coleta e uso dos dados pessoais

Informaremos quando a Corning estiver coletando informações por meio deste site 
sobre você ou suas preferências e expectativas on-line, e deixará claro como essas 
informações serão usadas.  

1 A Regulamentação 2016/679 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 sobre a 
proteção de pessoas físicas no que diz respeito ao processamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) que revoga a Diretiva 95/46/CE; 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html


Nossos servidores Web não coletam endereços de e-mail, a menos que você nos 
forneça. Entretanto, coletamos informações generalizadas, como o endereço IP e nome 
de domínio de onde se origina a conexão. Essas informações são usadas de maneira 
agregada para medir as páginas acessadas, o tempo passado no site, o número de 
acessos e informações semelhantes. Usamos essas informações em conformidade 
com a nossa finalidade legítima de aprimoramento do conteúdo deste site. 

Além disso, com base no nosso interesse legítimo em aprimorar este site, utilizamos 
diversos tipos de “cookies” para manter um registro do seu acesso. Para obter outras 
informações sobre os tipos de cookies utilizados pela Corning, como são utilizados e 
suas opções para limitar o uso de cookies, leia a Política de Cookies da 
Corning clicando aqui. 
Além das informações coletadas por meio de cookies essenciais (conforme descrito na 
Política de Cookies da Corning), você poderá optar por fornecer ou não tais 
informações. Por exemplo, algumas informações coletadas por cookies também pode 
ser usadas para fins de marketing ou para rastreamento e relatórios de tráfego do site. 
Se você optar por não fornecer algumas informações, obseBCR que você poderá não 
conseguir avançar com sua atividade comercial escolhida com a Corning. 

Ao nos fornecer informações como nome, endereços, telefones, endereços de e-mail, 
entre outras, usaremos essas informações apenas para responder às suas consultas 
(por ex., fornecidas através do formulário de contato do site) e para gerenciar as contas 
on-line estabelecidas pelo usuário, com base em nossos interesses legítimos em 
manter e melhorar nosso relacionamento com você ou para atividades de marketing, 
eventos ou serviços específicos da Corning mediante seu consentimento, quando 
exigido 

A Corning reserva-se o direito de reter comunicações eletrônicas enviadas pelos 
visitantes com base em seu interesse legítimo de detectar e interromper e-mails 
invasores. Para isso, a Corning também utiliza tecnologia específica para encaminhar 
e-mails e registrar transações por e-mail. Registros de transações por e-mail
incluem: data e hora da mensagem; nome e endereço IP do dispositivo usado para
enviar o e-mail; endereço de e-mail do remetente da mensagem; e endereço do
destinatário na Corning

ii. Divulgação

As informações coletadas sobre você serão mantidas em segurança e não serão 
compartilhadas com terceiros, com exceção das sociedades coligadas ou provedores 
de serviços da Corning para fins das atividades de marketing da Corning ou do suporte 
do site, a menos que você conceda permissão prévia para o compartilhamento dessas 
informações. Entretanto, a Corning poderá precisar divulgar dados pessoais que 
considere necessários para o cumprimento de determinações judiciais, intimações, 
solicitações de autoridades administrativas ou de aplicação da lei, ou a um terceiro ao 
qual a participação acionária da Corning ou de uma sociedade coligada da Corning 
seja transferida por meio de aquisição, fusão ou venda de ativos, entre outros.   
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A Corning reserva-se o direito de transferir informações fornecidas por você a outros 
países para compartilhar essas informações com sociedades coligadas ou provedores 
de serviços da Corning. Nós mantemos salvaguardas razoavelmente planejadas para 
proteger seus dados pessoais contra o acesso não autorizado ou indevido.   

Quando o processamento de dados pessoais envolver a transferência de dados para 
fora da União Europeia, a Corning garante que as transferências são realizadas em 
conformidade com o RGPD. As transferências de dados pessoais para entidades da 
Corning não sediadas na UE são abrangidas pelas Regras Vinculativas para as 
Empresas (BCRs), enquanto as transferências para fornecedores terceirizados fora da 
UE são protegidas por salvaguardas contratuais apropriadas, como as Cláusulas 
Contratuais Padrão da Comissão da UE ou BCRs para processadores. Você pode 
solicitar e receber cópias desses documentos entrando em contato com o 
Departamento de Privacidade da Corning, conforme fornecido na seção “Fale conosco”, 
abaixo. 

iii. Retenção

Os seus dados pessoais processados pela Corning são mantidos em um formato que 
permite a sua identificação apenas durante o tempo necessário para as finalidades 
para as quais os dados pessoais são processados. Para determinar o período de 
retenção dos seus dados, usamos os seguintes critérios: 

 Quando você cria uma conta, mantemos seus dados pessoais após um período 
de inatividade definido em conformidade com a lei e orientação locais, a menos 
que exija que sejam excluí-los antes; 

 Quando você fala conosco para fazer uma consulta, mantemos seus dados 
pessoais pelo tempo necessário para o processamento da sua consulta; 

 Quando você tiver consentido com o recebimento de marketing direto, 
manteremos seus dados pessoais usados para marketing direto até você 
cancelar a inscrição ou solicitar a exclusão, ou após um período de inatividade 
(sem interação ativa com as marcas) definido de acordo com as 
regulamentações e orientações locais. Nesse caso, apenas manteremos as 
informações necessárias para lidar com o seu direito de objetar de acordo com 
as regulamentações e orientações locais e, se você for um cliente, poderemos 
manter seus dados pessoais, mas apenas para fins de gerenciamento de 
clientes. 

 Mantemos cookies instalados no seu computador por um período definido em 

conformidade com as regulamentações e orientações locais. 



iv. Seus direitos

Você tem permissão de obter acesso aos dados pessoais que a Corning processar e 
poderá fazer solicitações para corrigir, alterar ou excluir informações incorretas. 

Caso opte por excluir ou anonimizar completamente seus dados pessoais do nosso 
banco de dados, poderemos manter um registro da sua solicitação de exclusão, bem 
como registros que indiquem o tipo de informação excluído como evidência da nossa 
conformidade com este Aviso de Proteção na Internet. 

Você também pode exercer seus direitos de obter a portabilidade dos seus dados 
pessoais ou solicitar a restrição do processamento dos seus dados pessoais.  

Além disso, sempre que a Corning processar seus dados pessoais com base em seus 
interesses legítimos, você poderá, a qualquer momento, objetar este processamento 
por razões legítimas com relação à sua situação específica. 

Além disso, você pode cancelar a inscrição ou recebimento de nossas comunicação de 
marketing direto a qualquer momento. É mais fácil fazer isso clicando no link “Cancelar 
inscrição” em qualquer e-mail ou comunicação de marketing que enviarmos. Caso 
contrário, você pode entrar em contato conosco usando os dados de contato abaixo. 

A Corning não endossa nem participa da prática de “spamming” (envio de e-mail 
promocional não solicitado). Se você acha que recebeu uma mensagem dessas da 
Corning, fale conosco pelo e-mail privacy@corning.com.  

Para enviar qualquer uma das solicitações acima, fale conosco pelo e-
mail privacy@corning.com ou pelo endereço de correspondência listado abaixo. Inclua 
seu nome e instruções claras sobre a alteração aos seus dados pessoais ou a 
solicitação de exclusão das suas informações do nosso banco de dados, e a Corning 
responderá à sua mensagem. Caso não consigamos atender à sua solicitação, 
forneceremos justificativas em tempo hábil.  

Você também tem o direito de apresentar uma reclamação junto a uma autoridade de 
controle se suspeitar que a Corning não está em conformidade com as regras de 
proteção de dados aplicáveis. Além disso, as BCRs da Corning (e mais especialmente 
os Artigos 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 e o Anexo 2) descrevem os princípios de proteção de dados 
aos quais a Corning está sujeita e que você tem o direito de aplicar, como terceiro 
beneficiário. Na verdade, se você sofrer qualquer dano relacionado ao processamento 
dos seus dados pessoais, você tem o direito de obter reparação e, quando apropriado, 
receber uma indenização conforme possa ser decidido pelo tribunal ou Autoridade de 
Controle competente ou conforme decidido de acordo com o mecanismo interno de 
reclamações da Corning, se utilizado.  
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v. Dados pessoais de crianças

A Corning não pretende coletar informações de crianças menores de 16 (dezesseis) 
anos sem o consentimento dos pais ou responsáveis legais da criança. Crianças 
menores de 16 (dezesseis) devem enviar informações à Corning apenas com o 
consentimento prévio dos pais ou responsáveis legais. Se o seu filho(a) tiver enviado 
dados pessoais à Corning e você quiser solicitar a remoção dessas informações, fale 
conosco, conforme disposto abaixo, e empregaremos todos os meios necessários para 
garantir que tais informações sejam removidas. 
 Os visitantes internacionais dos sites da Corning devem estar cientes de que os dados 
pessoais podem ser transferidos para computadores nos Estados Unidos ou outros 
locais em todo o mundo, para atender à sua solicitação. 

vi. Medidas de segurança aplicáveis aos seus dados pessoais

A Corning implementa todas as medidas técnicas e organizacionais adequadas para 
garantir um nível de segurança para os dados pessoais adequado ao risco e, em 
especial, proteger os dados pessoais contra destruição, perda, alteração acidental ou 
ilícita, e divulgação ou acesso não autorizados. O mesmo nível de proteção é imposto 
contratualmente pela Corning aos nossos provedores de serviços. 

vii. Diversos

Os sites da Corning podem conter links para outros sites que não estejam sob os 
nomes de domínio da Corning ou que não sejam de propriedade da Corning. Esses 
links são fornecidos a você apenas como uma comodidade. Não somos responsáveis 
pelo conteúdo ou pela segurança de sites que não pertençam à Corning, nem pelas 
práticas de proteção de dados empregadas por esses sites. A Corning não endossa, 
assegura ou garante os produtos ou serviços descritos ou oferecidos nesses outros 
sites. 

Os dados não pessoais que você venha a fornecer à Corning através dos sites da 
Corning não serão tratados como exclusivos ou confidenciais, e a Corning não assume 
nenhuma obrigação de proteger tais informações contra divulgação. A Corning pode 
usar as informações que você fornecer para responder a consultas ou como parte das 
atividades de marketing da Empresa. Além disso, o envio de tais informações à 
Corning não restringirá a compra, fabricação ou uso de produtos, serviços, planos e 
ideias semelhantes pela Corning para qualquer finalidade e a Corning terá liberdade 
para reproduzir, usar, divulgar e distribuir essas informações a outras pessoas, sem 
restrições. 
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viii. Fale conosco

Caso queira exercer seus direitos ou se tiver alguma dúvida ou comentários sobre este 
aviso de privacidade, fale conosco: 

Global Data Privacy Office 
One Riverfront Plaza,  
MP-HQ-01-E1E26A
Corning, NY 14831 EUA 
(607) 974-9000
privacy@corning.com


