
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Agradecemos o seu Interesse pelo nosso site e na nossa empresa. A proteção da sua conta 

privada é muito importante para nós. Nós seguimos corretamente às Normas da DSGVO e 

processamos os dados de acordo com respectivos princípios.  

Em seguida informaremos a você detalhadamento sobre a „Blue Tomato“ e sobre o 

manuseamento dos os seus dados pessoais.  

1. Quem somos e quem é responsável pelo processamento de Dados? 

 

a) Estrutura e Grupo empresarial  

A Blue Tomato Ldta, FN 80499g ( sucessora da pequena-empresa austríaca Blue Tomato) é 

uma Empresa austríaca com sede residente no endereço Hochstraße 628, código postal 8970 

em Schladmig e uma parte o Grupo empresarial Zumiez que pertence à empresa Matriz 

Companhia Zumiez Internacional, LLC com Sede em Lynnwood (USA), correspondente à 

empresa filial , der Zumie Europe Holding Ldta. A empresa tem  Sede em Lucena (Suiça) e o 

grupo Zumiez Internacional LLC, com filial na Europa,  formam o grupo Empresa (sucessora 

da pequena Blue-Tomato) em conformidade com a DSGVO. 

A „Blue Tomato Austria“ é uma empresa do site Blue Tomato como também todo seu  

atendimento-online e está operando sob responsabilidade da empresa filial do Grupo 

empresa internacional  Zumiez na Europa. O Local de Admistração central e de 

Estabelecimento  registrado encontra-se na Austria conforme às regras DSGVO. 

Todos as Empresas do Grupo são obrigadas a se enquandrarem na política interna de 

Regulamento de Dados (binding corporate rules) para a proteção dos dados 

correspondentes. Outras informações sobre os Acordos de validade sobre seus direitos 

encontra-se no Ponto 6. 

b) Responsável  pela proteção de Dados.  

A Blue Tomato Austria tem o poder de decisão sob empresas filiais de Zumiez e do Grupo 

empresarial na Europa sobre os meios e objetivos do processo de informações. Sobre o 

processamento de dados é responsável a empresa: 

Blue Tomato Ldta. (FN 80499g) 

Endereço : Hochstraße 628, 8970 Schladming (Austria) 

E-mail: info@blue-tomato.com 

Telefone: +43 36872422-333 

 

c) Nome do Responsável pela proteção de dados: 

 

Christian Nitsche 

Endereço : Hochstraße 628, 8970 Schladming (Austria) 

E-mail: datenschutz@blue-tomato.com 

Telefone: +43 36872422-333 
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2. Campos de atuação da política de privacidade: 

A presente política de privacidade é válida para  o grupo empresarial Blue Tomato dentro da 

Europa, para todos os páginas de Internet da Blue Tomato Austria e também para todos os 

outras atuações online , inclusive páginas de mídias sociais, especialmente sobre páginas do 

Facebook e Fansite.  

3. Quais as informações são processadas pela Blue Tomato e qual a origem dos dados? 

a) De onde a Blue Tomato obtém os dados personalisados? 

Ou recolhemos a informação nós mesmos, por ex. através da tua entrada no nosso website, 

anúncios na loja, etc ou  recebemos através de páginas terceiras, por exemplo através de 

uma encomenda em plataformas de troca. Nós processamos outros dados, que são 

recebidos atráves de fontes públicas acessíveis. 

b) Quais dados são processados pela Blue-Tomato? 

A Blue-Tomato processa com a finalidade de optimização de dados somente aqueles, que 

são úteis na realização do contrato, na qual foi realizado regras jurídicas ou nos âmbitos dos 

interesses autorizados são necessários , quando você nos concedeu expressamente 

conforme o termo de permissão. Até aqui é possível, que a Blue-Tomato utilize como 

(pseudo)-anônimo seus dados. Leia mais sobre no ponto 12. Medidas de segurança. Blue 

Tomato não processa nenhuma categoria especial de dados dos seus clientes, segundo o 

artigo 9 DSGVO.  

Sobre os dados personalisados  processados pela Blue Tomato contam: 

• Dados pessoais como nome, Endereço, data de nascimento, Endereço de envio e 

entrega; 

• Dados físicos como peso, altura, número de sapato, tamanho de roupa, mas somente se 

for possível faze-lo sem sua Identificação pessoal. 

• Dados para contato, como número de telefone e endereço de e-mail, 

• Dados e Informações fornecidos atráves do tráfego  eletronico como IP-Adressen, 

Cookies, Pixel, Apps, etc; 

• Pedidos de Dados de encomendas, 

• Propaganda e distribuição de dados, 

• Dados gerais de comunicação como solicitação e assistência sobre Serviço a Clientes, 

• Dados da própria Blue Tomato ou sobre parceiros serão fornecidos, como modos de 

compra, modos de pagamentos e interesses, 

• Dados para a realização Regras para contrato como Fiança ou Garantia, 

• Dados do cartão de crédito serão processados de forma sigilosa e somente nos âmbitos 

do Controle de abusos de privacidade. 

• Outros dados da conta somente através de pagamento bancário ou dentro dos moldes 

de devolvimento da transferência.  

 

4. Para a qual finalidade nós processamos Dados e sob qual embasamento jurídico  

(justificativa) utilizamos? 



 
 

Blue Tomato gostaria de te oferecer, a melhor possível Produtos de sortimento e como também 

a melhor escolha de produtos e fornecimento de serviços, e harmonizá-los às suas preferências 

e aos seus interesses. Para isso temos que a respeitar também aos contextos nacionais 

específicos como Língua, moeda e acima de tudo às diferentes Normas.  

Nós processamos os dados com Base jurídica  e com este ligados à sua finalidade.  

a) Para a realização de (pré-) contratos Obrigações (Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO)  

 

• Realização da sua compra de acordo com nossa AGBs, 

• Assistência e Esclarecimentos no processo de compra, 

• Disponibilizar de Serviços como por exemplo de viagem e cursos. 

 

b) Sobre a moeda e direito concedido aos interesses da Blue Tomato ou terceiros (Artigo 6 Abs 

1 lit f) 

Para poder oferecer a você uma compra no nosso Webshop e nas nossas lojas, o melhor 

serviço e a melhor assistência, a melhor prestação de serviços, como por exemplo viagens, 

cursos de esporte, concursos e outros eventos como também a participação de todas as 

Ofertas do Blue World e para poder informar a você sobre produtos , tendências, novidades 

e serviços, nós levantamos, salvamos, processamos e analisamos seus dados gerenciados.  

Os dados autorizados pela Blue Tomato ou a terceiros são utilizados para: 

• A execução de atividades de marketing, principalmente para propagandas 

personalisadas com a parceria de terceiros, por exemplo Parceiros de propaganda, 

• Execução do programa de fidelidade ao cliente 

• Solicitação de conta e perfil do cliente do website do Blue Tomato 

• Processamento e salvamento de conteúdo de comunicação por mail, telefone ou outra 

comunicação ( por exemplo em casos de reclamações, demanda de informações 

conforme o ponto 6), 

• Execução de envio do seu pedido através do processador de entrega, especialmente 

através de navios de carga que podem receber suas informações, com a finalidade de 

entrega e rastreamento também do seu endereço de email e número de telefone, 

• Preservação da Funcionalidade do nosso site, nossos sites online e outros mídias online 

da Blue Tomato, 

• Análise da conduta de compra através da Blue Tomato e parceiros de propaganda, 

• Medidas de fiscalização para a proteção de funcionários, clientes como também 

proprietários da Blue Tomato , fornecedores e outros  parceiros, 

• Execução de títulos de direitos e defesa das reinvidicações não autorizadas, 

• Medidas para lutas contra fraudes e prevenção, por exemplo fraudes de cartões de 

crédito 

• Consulta a banco de dados e troca de informarções sobre aprovação de créditos 

• Medidas sobre a continuação do desenvolvimento de produtos e oferta de prestação de 

serviços, 

• Análise estatísticos, 



 
 

• Conferência , continuação do desenvolvimento empresarial e medidas estratégicas 

dentro do grupo empresarial da Blue Tomato 

O processamento pode ser contestado devido a autorização de interesses em alguns casos 

segundo o Artigo 21 DSGVO.  

c) No âmbito de sua permissão (Art 6 Abs. 1 lit a) 

Sobre os pontos a) e b) a Blue Tomato processa seus dados pessoais correspondentes 

somente de acordo com a presente autorição, como por exemplo na entrega de jornais 

eletronicos o uno emprego de Cookies (mais sobre o assunto no ponto 10. Cookie-

instruções). Sua Autorição pode ser cancelada a qualquer momento. Veja mais também no 

ponto 6.  

5. Quem recebe seus dados? 

 

a) Considerações gerais 

A Blue Tomato tem regras claras, sobre quem está autorizado a receber suas informações 

pessoais. Dentro do grupo empresarial da Blue Tomato recebem somente seus dados, 

aqueles funcionários dos respectivos setores, que fazem a execução de contratos , jurídicos e 

conselhos  atividades e deveres e para a moeda tratado no ponto 3.b) conduzidas pelo 

interesses autorizados necessários.  

Além disso, a tua informação também é disponibilizada a processadores comissionados pela 

Blue Tomato, por exemplo empresas que nos apoiam no alcance dos nossos objetivos e 

tarefas empresariais, tais como empresas de IT, fornecedores de pagamentos, fornecedores, 

distribuidores, impressores, parceiros de validação de endereços (trabalhamos com a 

Loqate) na medida necessária à prossecução de tarefas a eles assignadas. Blue Tomato fecha 

acordos por escrito, que os colocam na obrigação , de se enquadrarem nas mesmas normas, 

que são válidas pela Blue Tomato.  

Além disso, a Blue Tomato disponibiliza dados pessoais a partes terceiras com quem 

colabora, no âmbito de objetivos destinados para o processamento acima referido ou dentro 

do contexto de trabalho legítimo em conjunto, por ex. agências de cobrança, fornecedores 

de pagamento ou plataformas de comércio se por exemplo efetuas compra na Blue Tomato 

através dessas plataformas.  

Desde que haja uma obrigação jurídica ou de alguma entidade pública, lugares públicos 

podem também receber dados. 

b) Transferência de dados para países terceiros 

A veiculão de dados em países fora da união européia só poderá ocorrer, quando este país 

tiver de acordo com o  artigo 45 DSGVO com  apropriado nível de proteção ou outras 

garantias de acordo com o artigo 46 DSGVO , que sejam suficientes para proteger seus 

dados.  



 
 

Blue Tomato elaborou  dentro dos grupos empresariais  da administração de proteção de 

dados  para uma normas internas vinculadas às normas segurança de dados (binding 

corporate rules) segundo o artigo 46 parágrafo 2 linha b). A Blue Tomato transmite dados 

com base nestas garantias.  

c) Outras transferências de dados para os EUA 

Devido a motivos de  integridade nós  alertarmos a você, que nos EUA existem medidas de 

vigilância efetuadas pelas repartições públicas americanas, que geralmente é possível haver 

o Armazenamento de todos os dados pessoais de todos os indivíduos , cujo os dados foram 

transmitidos da Europa ou Suiça para os EUA. Isso é efetuado sem diferença, restrições ou 

exceção através de um objetivo rastreado e sem critério objetivo, o que é possível, o acesso 

das  repartições públicas americanas para os dados e limitada à uma futura utilização com 

uma finalidade definida e restrita, que tanto pode com o acesso para seus dados como 

também com o uso para para poder justificar uma intervenção veiculada. E também 

alertamos, que nos EUA não existe nenhum respaldo jurídico para pessoas em questão , para 

que possam autorizar, para receber seu acesso os dados em questão e efetuar a autorização 

ou o deletamento, ou seja, não existe nenhum direito de proteção perante a lei contra o 

direto ao acesso de pelas repartições públicas americanas. Nós alertamos a você claramente 

a este direito e contexto, para que você obtenha uma informação correspondente à sua 

decisão de permissão  para utilização de dados.  

Nós informamos expressamente, que nos EUA e principalmente nas Empresas fora da „UE-

US e Swiss-U.S Privacy Shield Frameworks“ não dispõem um nível suficiente de proteção de 

dados.  

6. Quanto tempo nós processamos e armazenamos seus dados? 

Nós armazenamos seus dados durante todo prazo de relacionamento de compra e 

posteriormente, para realizar  atividades de propaganda dentro dos ramos de direitos 

autorizados, caso você seja contra a este processamento não autorizado nesta modalidade de 

acordo com o artigo 21 DSGVO ou caso você tenha entregado um termo de aprovação para não 

contestar. Conheça mais sobre o assunto no Ponto 7. 

Devido a obrigatoriedade jurídica de manutenção e documentação, pode ser necessário um 

armazenamento  Para isso contam principalmente sistema de tarifas federais (BAO) e o código 

de leis de empresas (UGB) na Austria como também de outras nacionlálidades e normas 

européias. 

Por motivos de deveres de seguro e de garantia dos nossos fornecedores o armazenamento é 

possível e necessário o período  de três anos ( curto prazo de validade) e em casos específicos 

também basicamente longo (longo prazo de validade), ou seja, podemos ser obrigadps para isto, 

por motivos de normas jurídicas.  

7. Seus direitos como pessoa titular  



 
 

A DSGVO assegura-te uma extensa proteção e informação de direitos e particularmente o direito 

à reclamação e anulação. Você pode se direcionar com o seu pedido ou sua reclamação a 

qualquer momento para o nosso responsável pela proteção de dados.  

Òrgão responsável para o grupo empresarial é repartição pública austríaca. Você pode contactá-

los igualmente em caso de reclamação. www.dsb.gv.at 

Seus direitos ,  que você pode excecer em regra livremente são, em detalhes: 

a) Direito de informação segundo o artigo 15 DSGVO 

Você tem o direito livremente à informação sobre os dados pessoais e dados armazenados 

como também permissão a autorização , bloqueio e extinção, como também anulação de 

autorização concedida. Diriga-se a o nosso responsável pela proteção de dados, caso você 

deseja obter maiores informações sobre a modalidade e meio de melhorar seus dados.  

b) Direito a autorização de dados conforme o artigo 16 DSGVO 

Seus dados não conferem mais, você deseja execer seus direitos ou tem alguma reclamação? 

Compartilhe com nossos funcionários do setor der atendimento aos clientes. 

E-mail: info@bluetomato.com 

Tel.: +43 3687-2422-333 

c) Direito à anulação ou restrição de dados conforme artigo 17 e 18 DSGVO 

A prorrogação e dentro das condições do artigo 17 DSGVO iremos apagar seus dados, caso 

esses não sejam autorizados para reutilização. 

De acordo com as condições do artigo 18 DSGVO, ou seja, até que nós os dados não 

tenhamos deletados seus dados, você pode prorrogar, para que limitamos seu 

processamento de dados.  

Em todos os casos, vamos informar os recebedores dos dados sobre o seu pedido e também 

solicitar para que seu pedido seja efetuado. 

d) Direito de transferência de dados , regulamentado no artigo 20 DSGVO 

Você pode prorrogar, para que possamos liberar seus dados para o armazenamos.  

e) Direito de reclamação conforme o artigo 21 DSGVO e anulação segundo o artigo 13. DSGVO  

Caso o processamento de dados estiver dentro da sua autorização de acordo com o artigo 6 

Abs 1 lit, você pode cancelar esta autorização a qualquer momento. Enquanto processarmos 

seus dados devido aos nossos interesses autorizados para processá-los você pode fazer o 

cancelamento do processamento de acordo com o artigo 21 DSGVO. Nós verificaremos a 

possibilidade, em caso seu pedido for autorizado. 

f) Decisão automática em casos específicos incluindo  a criação de perfil conforme o artigo 22 

DSGVO 

https://www.dsb.gv.at/
mailto:info@bluetomato.com


 
 

 

Você tem o direito, a não se submeter a uma decisão automática de uma criação de perfil , 

contanto que este tenha efeito jurídico ou tenha uma modalidade semelhante com restrição 

considerável. 

 

Blue Tomato utiliza automaticamente procurador de decisões e criação de perfis segundo 

ponto 9. 

 

8. O você tem que nos enviar? 

Para a efetização do seu pedido precisamos dos seus dados.  Ao enviar seus dados, você está 

obrigado a informar com veracidade das suas informações. Em caso do envio de informações 

falsas, como por exemplo, data de nascimento incorreta , nós temos o direito de reinvidicarmos 

os nossos direitos e de também de fazemos uma denúncia em caso de crimes relevantes.  

Você não é obrigado a disponibilizar seus dados ou de enviar uma autorização de 

processamento, caso seus dados não sejam relevantes para a realização do contrato. 

Devido a diferentes faixas etárias para a autorização e maioridade civil e financeira para fechar 

contratos, precisamos em qualquer caso saber sua idade. 

9. Criação de perfis e Decisões de busca automática. 

 

a) Decisões de busca automática 

Uma Decisões de busca automática só ocorre, quando você opta em efetuar compra com 

nota fiscal/boleto bancário. 

Identidade e aprovação de crédito para formas de pagamento „boleto bancário“ 

Caso decidas pelo processo de compra pela forma de pagamento ‘’Compra pela conta“, será 

necessário a entrega de uma declaração de consentimento aos dados exigidos pelo respetivo 

provedor de pagamento para a liquidação de pagamento e para a aprovação de identificação 

e crédito.Se este pedido for consentido , os teus dados serão transmitidos (nome e 

sobrenome, rua, número de residência, código postal, cidade, data de nascimento e telefone) 

como também dados em conjunto com o seu pedido ao respetivo provedor de pagamento. 

Para a própria aprovação de identificação e crédito ao provedor de pagamento transfere a 

firmas contratadas os teus dados para firmas de proteção ao crédito e recebem estas 

informações sobre consulta ao crédito como base no funcionamento de um sistema 

matemático-estatístico, cujo cálculo inclui dados de morada, entre outros. Além disso, 

quando necessário, o respetivo provedor de pagamento recorre a assistência de terceiros 

para deteção e prevenção de fraude. Os dados recebidos serão salvos e codificados por 

terceiros, para que somente seja lido pelo respetivo provedor de pagamento. Somente 

quando a forma de pagamento escolhida for “Pagamento por conta” dos nossos parceiros de 

cooperação, estes dados serão utilizados, expirando automaticamente após 30 minutos.  

b) Criação de perfil 



 
 

Blue Tomato procura priorizar e respeitar seus interesses pessoais, preferências e condição 

de comprar, para lhe proporcionar uma experiência de compra no nosso Webshop e nos 

Stores. Para isso analisaremos também através dos seus dados disponibilizados, sua compra 

e como navegar dentro dessas modalidades das condições jurídicas. Após a configuração do 

Cookies e Pixel, buscamos dentro dos parametros dos linhas do Cookies e dentro da sua 

autorização dentro do emprego não para a necessidade da comunicação ou através dos 

interesses autorizados pela Blue Tomato também sem sua autorização será permitida. Mais 

sobre este assunto no ponto 10. Instrução do Cookie. 

10. Instruções do Cookie, Análise do Website, Mídias sociais e Propaganda por E-mail 

 

a) Informações gerais para utilização do Cookies 

Nós utilizamos diferentes páginas Cookies e Pixels, para tornar a sua visita ao nosso site mais 

atrativa e para possibilitar a utilização de algumas funções. Isso se trata de um texto 

pequeno ou arquivo de fotos, decorrrido do seu computador ou que foi integrado no nosso 

website. Isto nossos ajuda a identificar a conduta de navegação do utilizador  e com isso 

podemos adaptar partes do website, ou seja, com algumas informações. Blue Tomato utiliza 

para isso „First Part Cookies“ e „Third Party Cookies“. Uma „First Part Cookies“ é originada da 

Blue Tomato como executor do próprio site. Third Party Cookies são atribuidos a uma outra 

terceira pessoa (marketing on-line, prestadores de serviços etc.), que o seu Cookies por 

motivos dos nossos acordos contratuais são colocados no nosso site.  No First Party Cookie 

você pode ser reconhecido  como Usuário somente daqueles que são de origem no cookie , 

mas não serão direcionados para outros domínios. Os dados não serão transmitidos para 

terceiros.  

Third Party Cookies são colocados por outros parceiros contratuais, que por motivos 

contratuais com a Blue Tomato colecionam informações do usuário, para otimizar atividades 

de marketing e/ou para personalizar.  

A Blue Tomato diferencia o uso de  cookies/pixels 

• Necessário (nur First Party Cookies) 

 

São aqueles, que para conservação da comunicação , com funções necessárias e ou para 

a prestação de informações . Estes serão automaticamente colocados serão deletados  

depois no final do Browser ou do tempo previsto.  

 

• Basicamente (First Party Cookies e Third Part Cookies) 

 

São aqueles, que para o tempo previsto permanecem no seu computador e cuidam, que 

a Blue Tomato reconhece no seu computador numa próxima atividade de acesso a 

página e os dados entregues, configurações e informações e para isso economize seu 

tempo no preenchimento de formulários com seus dados. Este Cookies será empregado 

no uso das atividades oferecidas ou na retirada de informações anonimas gerais e sobre 

seu acesso a este website (não dentro do conteúdo) para que a Blue Tomato 

posteriormente venha a disponibilizar para estatística para informações complementares 



 
 

sobre este acesso, ou seja, para que a Blue Tomato possibilite a análise da navegação 

(anonimamente) no website e para melhor seu acesso na internet.  

 

• Cookies/pixel para propaganda (Third part Cookies) 

 

São aqueles que ajudam a servir uma oferta e nossas prestações de serviços de acordo 

com suas necessidades, interesses e definir suas preferências e traçar para você 

disponibilize e  receba uma a oferta de propagandas específica. Este será somente 

efetuado, caso você tenha requerido ou caso  não tenhamos o direito ou sua  autorização 

para o emprego do mesmo. 

 

b) Com a utilização do Cookies e Pixels pela  Blue Tomato  

Nas  próximas instalações ofereceremos a você um descrição completa de todos os Cookies/Pixel 

utilizados pela da Blue Tomato, que serão utilizados pelos dados personalizados. 

Instalação pela Blue Tomato do Cookies/Pixel 

c) Direito de anulação ou de cancelamento 

Você pode cancelar ou anular seu termo de permissão a qualquer momento e também em 

relação a  qualquer Cookies/Pixel que não exija seu termo de permissão, desde que este não 

seja necessário, ou seja possível uma desativação técnica. Nós alertamos a você, que em caso 

de reclamação pode ocorrer que nem todas as funções disponilibizadas do website serão 

configuradas completamente. 

Você tem várias possibilidades de cancelar o  Uso do Cookies/Pixel ou de anular um termo 

para a permissão já existente.  

Alguns Browser oferecem a possibilidade de Uso do Cookies para conectar. Abaixo você 

conhecerá alguns links e como eles funcionam: 

• Microsoft Windows Internet Explorer  
• Microsoft Windows Internet Explorer Mobile 

• Mozilla Firefox 
• Google Chrome para Desktop 

• Google Chrome para Mobile 
• Apple Safari para Desktop 

• Apple Safari para Mobile 

Sobre a expansão do Browser, como por exemplo Ghostery você pode desativar alguns 

Cookies e configurá-los você mesmo, quais Cookies serão utilizados e ou não. A instalação 

funciona bem fácil e rápido e será disponibilizada para todos os Browser em funcionamento.  

Em caso de „Third Party Cookies“ os nossos prestadores de serviços associados várias vezes 

mesmo oferecem possibilidades de desativação. O mais importante será visualidado e  

complementado no Ponto d).  

https://bluetomato.scene7.com/is/content/bluetomato/Auflistung-aller-Cookies_depdf
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-other-browser-settings
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=de&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=de_DE
https://support.apple.com/de-de/HT201265


 
 

Além disso a Blue Tomato oferece a você em todos seus novos acessos  a possibilidade para 

permitir ou para cancelar uso do Cookies Banner.  

d) Análise de website e mídias sociais. 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics é um prestador de serviços da Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View CA 94043, USA (google). Google Analytics utiliza o „Cookies“, ou seja, arquivos 

de textos, que são salvos no computador e uma análise de Utilização de Ofertas da Blue 

Tomato possibilitado através  da Google.  

As informações registradas através do Cookie sobre o uso no nosso website são geralmente 

enviadas a um servidor da Google e lá salvas. Blue Tomato alerta, que no site da Blue Tomato 

a Google Analytics expandiu com o código „gat_anonymizeIp();; para assegurar uma 

localização anônima do Endereço de IP (conhecido como IP-Masking) Seu Endereço de IP será 

rápidamente localizado pelo google, o que assegura seu anonimato e que não permite 

acesso a sua identificação. Em caso de ativação do IP-Anônimo no nosso site, o seu Endereço 

de IP será abreviado dentro dos estados membros da União européia ou em outros países 

contratantes dentro do acordo sobre o espaço europeu.Somente em casos de exceção será 

enviado o seu endereço de IP completo para um servidor da Google nos USA e lá abreviado. 

A Google irá utilizar as informações mencionadas, para avaliar seu uso no website da Blue 

Tomato, para recolher o Relato sobre as atividades no website para a Blue Tomato e para 

revelar novos com o uso no website e internet ligados a prestação de serviços realizados pela 

Blue Tomato. Os dados enviado pelo seu Browser dentro no âmbito do Google Analtics serão 

transferidos com seu Endereço de IP não serão incluídos juntos  outros dados pela Google. 

Uma tranferência desses dados atráves da Google a terceiros só ocorrerá por motivos de 

normas jurídicas ou dentro de contratos de processamentos de informações. Em nenhum 

dos casos a Google irá reunir seus dados  com dados localizados em outro Google. Com a 

sua permissão você declara estar de acordo com manipulação  sobre seus dados pessoais 

levantados através da Google sobre qual a forma e maneira do processamento de dados 

como também os objetivos mencionados. Você pode bloquear o armazenamento através da 

configuração correspondentedo seu Browser-Software e outras possibilidades de acordo 

com o ponto 10 c); A Blue Tomato alerta a você, que desta maneira você não poderá usufruir 

completamente de todas as funções do nosso website. Você pode além disso gerar a 

localização através do Cookie e na utilização de dados relacionados neste website (inclusive 

seu endereço de IP) ao Google como também bloquear o processamento desses dados 

atráves do Google no qual você poderá baixar e instalar através do seguinte Link acessível 

Browser-Plugin. Informações ligadas ao Google Analytics e proteção de dados você encontra 

em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

DOUBLECLICK BY GOOGLE 

Doubleclick by Google é um prestador de serviços da Google Inc. 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94093, USA („Google“). Doubleclick by Google utiliza Cookies 

para apresentar a você as propagandas mais relevantes. Com isto o seu Browser será 

associado a um pseudo número de identificação (ID), para conferir , qual anúncio aparece no 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 
 

seu Browser e qual anúncio será visualisado. Os Cookies não recebem informações 

personalisadas. A utilização do Doubleclick possibilita a Google e aos seus parceiros de 

website meramente o circuito de Anúncios com base na visita anterior do website da Blue 

Tomato e outros websites na internet. As informações geradas através do Cookies serão 

usadas pelo Google para avaliação a um servidor nos EUA e lá armazenados. Uma 

Transferência de dados através da Google a terceiros acontece somente por motivos de 

ordens jurídicas ou dentro dos moldes do contrato de processamento de dados. Em nenhum 

dos casos a Google irá reunir seus dados  com dados localizados em outro Google. Através 

destes o uso do website da Blue Tomato está de acordo  para  o processamento  sobre você 

os dados localizados pela Google e dos meios e artes descritos anteriormente sobre o 

processamento de dados como também dos objetivos mencionados. Você pode bloquear o 

armazenamento através do Cookies através das configurações correspondentes  do seu 

Browser. Nós alertamos  a você, que desta maneira você não poderá usufruir 

completamente de todas as funções do nosso website. Você pode além disso gerar a 

localização através do Cookie e na utilização de dados relacionados ao Google como também 

bloquear o processamento desses dados atráves do Google, no qual você poderá baixar e 

instalar através do seguinte Link acessível Ponto Doubleclick-expansãodedesativar . 

Analyse de website através da Econda, Optimizely e IntelliAd 

Para a necessidade de formatação como também de otimização deste website serão 

registrados atráves de Soluções e tecnologia da econda Ltda (www.econda.de), Optimizel, 

Firma (www.optimizely.com) e intelliAd mídia Ltda (www.intelliad.de) como também Google 

Tag Manager dados anonimos e armazenados como também os dados do perfil do usuário 

através do uso do pseudonimo cadastrado. Para este objetivo os Cookies podem ser 

instalados, que possibilita o reconhecimento de um Internet-browser. Os dados do perfil do 

usuário  não serão contudo relacionados com o dados do suporte do pseudonimo sem 

expressamente a permissão do visitante . Especialmente os Endereços de IP serão 

diretamente não reconhecidos depois do acesso, o que não possibilita um enquadramento 

do perfil do usuário ao endereço de IP. Visitantes deste website podem cancelar a localização 

e armazenamento de dados  a qualquer momentos para um futuro acesso nos seguinte Link: 

Reclamar no site Econda  
Reclamar no site intelliAd 

Reclamar no site Optimizely 

 

Utilização de mídias sociais Plugins 

Nós não utilizamos nenhuma mídia social plugins. Todos os logos e símbolos do Facebook, 

Instagram, Pinterest, Twitter e Youtube  são somente links no sites da Blue Tomato para o 

acesso a estes serviços. Quando você clicar nestes símbolos , o ofertante do serviço não 

receberá em hipótese alguma alguma informação pessoal sobre você.  

Lá você pode compartilhar ou visualizar  os conteúdos da Blue Tomato. Através do uso 

destes serviços do fornecedor você estará sujeito às condições de segurança de dados destes 

serviços. Veja mais sobre tambémm nossa Informação sobre ponto 12, Links sobre sites 

desconhecidos. 

http://www.econda.de/
https://www.optimizely.com/
http://www.intelliad.de/
https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/
https://login.intelliad.de/optout.php
https://www.blue-tomato.com/?optimizely_opt_out=true


 
 

e) Propaganda de email 

Através da inscrição nos Newsletter, o seu e-mail será usado para fins de webpropaganda, 

até que você cancele seu Newsletter. A inscrição pode ser cancelada a todo momento atráves 

de um clique no link „cancelar“ no final dos Newsletter, sem que isso implique os outros 

custos como custos de transmissão de acordo com a base de tarifas de acesso do seu 

provedor. Como cadastrar Newsletter enviaremos a você regularmente criteriosamente 

ofertas escolhidas para produtos semelhantes com nossas variedades por email. Com o 

objetivo de aperfeiçoar e personalizar a configuração dos Newsletter a Blue Tomato 

contratou o prestador de serviços Emarsys. Através da conexão de diversos canais de 

comunicações serão criados sobre a utilização do Cookies um protocolo, que possibilita a 

Blue Tomato , informá-lo sobre o direito de necessidade, produtos atuais e ofertas. Com a 

sua assinatura das Newsletter você permite, que nós redirecionamos seu endereço de email 

para a Emarsys. 

Se não pretendes que a Blue Tomato guarde cookies para as quais precisamos do teu 

consentimento, ou pretendes revogar um consentimento anterior, podes fazê-lo aqui. Por 

favor tem em conta que algumas funções do website ficarão limitadas. Poderás encontrar 

mais informações na nossa política de cookies.  

11. Nossas precauções de segurança 

Seus dados personalizados serão codificados no processo de compra por meio da „Secure Socket 

Layer“ (SSL)  transportados através da internet (retirando aqui o a transferência de endereço pela 

assinatura da Newsletter). Aqui usamos um alta e segura 128-Bit-codificação (SSL 3.0, RC4) do 

GeoTrust. Os dados de cartões de crédito não serão registados, mas levantados e processados 

diretamente pelo provedor de pagamento respetivo. 

Nós asseguramos nosso website e respectivos sistemas através de medidas técnicas e 

organizadoras contra perda, interrompento, acesso, mudanças e divulgação dos seus dados 

através de pessoas não autorizadas.  

Nos atentamos para além das nossoas competências de processamento os princípios da DSGVO 

de acordo com o artigo 5 e nos submetemos a todas as habilidades de processamento de uma 

verificação  precisa dentro dos nossos  moldes de sistema de gestão de segurança de dados. 

Além disso realizamos periodicamente uma auditoria externa de segurança de dados.  

O Acesso a sua conta de usuário é autorizada somente depois do acesso através da sua senha 

pessoal. Você deve lidar com suas informações de acesso de forma confidencial e fechar a janela 

do Browser, quando terminar sua comunicação conosco. Especialmente quando você 

compartilha seu computador com outros usuários. 

12. Links a páginas da web desconhecidas 

As páginas da web da Blue Tomato possuem Links (Conexões) a páginas da web de outras 

empresas. A Blue Tomato não tem nenhuma poder de operação na Configuração e no conteúdo 

destas páginas da Web. 

https://www.blue-tomato.com/pt-PT/info/Privacidade+dos+dados-00000ENS/#comp_0000GRER


 
 

Da mesma forma, a Blue Tomato muito menos pode controlar, como o provedor destes sites 

manusem suas informações. A política de privacidade e nossa responsabilidade e adesão não 

abrangem portanto os links destas páginas da internet. Para outras perguntas entre em contato 

direto com estas empresas. 


