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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES 
PORTAL DE COMPRAS DA AQUANIMA 

 

A. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

I. INTRODUÇÃO 

No âmbito de sua atividade, o Grupo Aquanima (todas as sociedades 

que fazem parte da Aquanima, conforme detalhado abaixo), 

disponibiliza aos usuários do Portal de Compras da Aquanima 
(https://aquanima.app.jaggaer.com), com o objetivo de permitir aos 

usuários registrados o acesso para gerenciar negociações e/ou pedidos 

(doravante, "a Plataforma").  

Embora a Plataforma seja gerenciada pela IBÉRICA DE COMPRAS 

CORPORATIVAS, S.L. (doravante, “Aquanima Espanha”), o fato de ser 
global significa que qualquer uma das empresas que fazem parte do 

Grupo Aquanima em todo o mundo pode acessar os dados nela 

contidos e se comunicar com qualquer usuário a fim de desempenhar 

suas funções. 

Conforme estabelecido nas Condições de Uso do Portal, é necessário 

que os interessados se registrem previamente e, para isso, são 
solicitadas informações específicas, incluindo dados pessoais das 

pessoas que atuam em nome e como representantes de uma pessoa 
jurídica ou que atuam diretamente em nome próprio, como, por 

exemplo, um profissional autônomo (doravante, "usuários"). A 
Aquanima reserva-se o direito de solicitar aos usuários qualquer 

informação que considere apropriada para verificar a identidade do 

usuário, bem como de excluir ou desativar qualquer conta ou 
respectivo acesso de um usuário que não cumpra as condições 

indicadas ou que não forneça a documentação solicitada de maneira 

adequada e em tempo hábil. 

O Grupo Aquanima está comprometido com a segurança das 

informações e a proteção dos dados pessoais. Nesse sentido, 
implementou as medidas técnicas e organizacionais necessárias para 

garantir um nível de segurança adequado e para evitar a perda, 
alteração, uso ou acesso não autorizado, considerando o estado da 

tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos aos quais 

estão expostos. 

https://aquanima.app.jaggaer.com/
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II.- Responsáveis pelo tratamento dos seus dados e dados de 

contato 

 

As sociedades listadas a seguir, as quais fazem parte do Grupo 

Aquanima, são corresponsáveis pelo tratamento dos seus dados. 

 

Lista de corresponsáveis: 

 

NOME 

COMERCIAL 
DENOMINAÇÃO SOCIAL 

INFORMAÇÕES E DADOS DE 

CONTATO 

AQUANIMA 

ESPANHA 

Ibérica de Compras 

Corporativas, S.L.  

- NIF (CNPJ): B-82797713 

- Avda. de Cantabria s/n, edificio 

Arrecife, Planta 0, 28660 – 

Boadilla del Monte (Madri) 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

ALEMANHA 

Ibérica De Compras 

Corporativas, S.L. 

Niederlassung Deutschland 

- Número fiscal: 121/5948/1417 

NIF (CNPJ): DE278751209 

- Santander Platz, 1, 41061 

Mönchengladbach, Alemanha 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

REINO UNIDO 

Ibérica De Compras 

Corporativas, S.L. UK 

Branch 

- Registro de empresa estrangeira 

número FC026626, Sucursal 

número BR008678 

- Santander House 201 Grafton 

Gate East, Milton Keynes, MK9 

1AN, Reino Unido 

- gestion.gdpr@aquanima.com  

 

AQUANIMA 

PORTUGAL 

Ibérica de Compras 

Corporativas S.L.,   

Sucursal em Portugal 

 

- NIF (CNPJ): 980435226 

- Rua da Mesquita, nº 6, 1070-238 

Lisboa 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

BRASIL 

Aquanima Brasil, Ltda - CNPJ/MF 03.726.934/0001-01 

- Avenida Roque Petroni Junior, nº 

999, 11º andar, Vila Gertrudes, 

São Paulo, Estado de São Paulo 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

CHILE 

Aquanima Chile, S.A - RUT: 96.982.090-0 

- Alcántara 200, Las Condes, 

Santiago de Chile 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

MÉXICO 

Aquanima Mexico S. de 

R.L. de C.V 

 

- RFC AME001011JS3 

- Santa Fe 505, piso 7, oficina 

702, Colonia Cruz Manca, 
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NOME 

COMERCIAL 
DENOMINAÇÃO SOCIAL 

INFORMAÇÕES E DADOS DE 

CONTATO 

México, D.F. Delegação de 

Cuajimalpa 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

ESTADOS 

UNIDOS 

NW Services, Co. - ID fiscal federal: 65-1124801 

- 7640 SW 164th Place Miami, FL 

33193, EUA 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

AQUANIMA 

ARGENTINA 

Aquanima, S.A - CUIT 30710488165 

- Av. Juan de Garay 151, CABA, 

Argentina. 

- gestion.gdpr@aquanima.com 

 

 

Informamos que, conforme estabelecido no artigo 26 da 

Regulamentação Geral de Proteção de Dados (UE), os aspectos 

essenciais do acordo de corresponsabilidade assinado entre os 

corresponsáveis podem ser solicitados enviando um e-mail para: 

gestion.gdpr@aquanima.com 

 

III.- Finalidade do tratamento de dados pessoais e legitimidade 

do tratamento 

Nesta seção, explicamos que tipo de tratamento é realizado por todos 
os corresponsáveis, para quais finalidades e a base legal do 

tratamento. 

1. Gerenciamento e resposta a dúvidas, consulta e sugestões 

enviadas pelos usuários registrados com relação aos serviços 

prestados pela Aquanima. O fundamento de legitimação deste 

tratamento é a execução da relação contratual.  

 

2. Gerenciamento do registro de usuários e uso da 

Plataforma: os corresponsáveis utilizarão os dados dos 

usuários, tanto daqueles que agem em nome próprio quanto dos 

autorizados, para realizar os trâmites necessários a fim de 

registrar o usuário na Plataforma, bem como para gerenciar o 

uso da Plataforma. O fundamento de legitimação deste 

tratamento é a execução da relação contratual.  

 

3. Gerenciamento do processo de aprovação, negociação e 

contratação: os dados fornecidos pelos interessados podem ser 
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utilizados pelos corresponsáveis para estabelecer contato em 

relação ao processo de aprovação e/ou negociação e/ou 

execução de documentos contratuais, bem como para manter o 

usuário informado sobre qualquer progresso em relação a estes 

processos. O fundamento de legitimação deste tratamento é a 

execução de um contrato. 

 

4. Gerenciamento e suporte ao utilizar o Portal de Compras: 

os corresponsáveis podem utilizar os dados dos usuários para 

gerenciar e oferecer suporte e assistência ao usuário em relação 

ao uso das funcionalidades oferecidas pela Aquanima. O 

fundamento de legitimação deste tratamento é a execução de 

um contrato. 

 

5. Envio de pesquisas de satisfação: os corresponsáveis podem 

enviar pesquisas aos usuários registrados para saber como 

classificam os serviços contratados e para medir o nível de 

satisfação. Este tratamento é necessário para atender aos 

interesses legítimos da Aquanima. 

 

6. Para cumprir as obrigações estabelecidas legalmente, 

sendo o cumprimento das obrigações legais da Aquanima o 

fundamento do tratamento. 

 

Os dados do usuário são tratados com base no consentimento, 

que pode ser cancelado pelo usuário a qualquer momento, por 

meio do e-mail: gestion.gdpr@aquanima.com. Entretanto, se o 

usuário cancelar o consentimento ou se opuser ao tratamento 

dos dados, isto não afetará a legalidade de qualquer tratamento 

realizado anteriormente. 

 

IV.- Período de retenção dos dados  

Os dados pessoais fornecidos serão mantidos (i) ao longo da existência 

da relação contratual, se aplicável, ou se o consentimento concedido, 

se for o caso, for revogado e, posteriormente, enquanto a Aquanima 

puder ser responsabilizada. Se o interessado exercer o direito de 

exclusão, os dados pessoais serão bloqueados durante os períodos de 

limitação legalmente prescritos para atender às possíveis 
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responsabilidades decorrentes do tratamento, e por um período 

máximo de cinco anos. 

V.- Tipo e origem dos dados 

a) Tipo 

Dados obrigatórios: 

• Dados de identificação: nome, sobrenomes, documento de 

identidade, nome de usuário 
• Dados de contato: e-mail, telefone (obrigatório apenas para 

usuários de clientes) 
• Detalhes pessoais: idioma, fuso horário 

• Detalhes profissionais: Departamento/Função 

 

Dados opcionais: 

• Dados de contato: endereço postal, fax 

• Dados econômicos: faturamento anual, condições de 
pagamento, moeda, etc.  

 
Os dados pessoais solicitados são obrigatórios, com exceção daqueles 

expressamente indicados em contrário e a recusa em fornecê-los 

impossibilitará a prestação do serviço. 
 

 

b) Origem dos dados 

Os dados dos interessados podem ter sido fornecidos aos 

corresponsáveis, diretamente pelos próprios interessados, pela 
empresa a que pertencem e que representam ou por um dos clientes 

dos corresponsáveis, a pedido da respectiva empresa. 

 

VI.- Comunicação dos dados 

Nos casos em que corresponsáveis estão envolvidos na execução e no 

gerenciamento de documentos contratuais, os dados pessoais dos 

interessados podem ser divulgados ao cliente de tal corresponsável. O 

interesse legítimo do corresponsável, do cliente e da empresa que o 

interessado representa é o fundamento legal deste comunicado. 

 

VII.- Transferências internacionais 

 

O fato de que alguns corresponsáveis pelo tratamento de dados 

pessoais estão situados fora do Espaço Econômico Europeu (EEA) e 
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que o gerenciamento da Plataforma é realizado na Espanha pode gerar 
uma transferência internacional dos dados pessoais, de acordo com o 

definido na regulamentação europeia aplicável. 

 
Nesse sentido, a Aquanima informa aos interessados que o tratamento 

dos dados pessoais fora do EEA pode representar um risco para a 
segurança dos seus dados. Não obstante o exposto acima, a Aquanima 

afirma ter implementado um mecanismo apropriado e reconhecido 
pelas regulamentações de proteção de dados aplicáveis para permitir 

tais transferências internacionais de dados. Na ausência de uma 
decisão de adequação nos termos do Artigo 45 do RGPD, o usuário 

declara ter celebrado as Cláusulas Contratuais Padrão estabelecidas na 
Decisão de Execução 2021/914/EU (doravante, "CCPs") ou qualquer 

outro instrumento legal que atualize ou altere tais Cláusulas 
Contratuais Padrão. 
 

VIII.- Destinatários dos dados 

Os dados podem ser comunicados a terceiros aos quais o usuário tiver 
a obrigação legal de disponibilizá-los, tais como órgãos públicos, 

autoridades fiscais, juízes e tribunais. 
 

Além das comunicações de dados mencionadas acima, a Aquanima 
conta com a colaboração de terceiros prestadores de serviços, os quais 

têm acesso aos seus dados pessoais e tratam os dados acima 
mencionados em nome e como representantes da Aquanima, como 

consequência da prestação de serviços, incluindo, entre outros, os 
seguintes setores: consultoria jurídica e serviços de tecnologia 

 

IX.- Direitos dos interessados  

Como titular dos dados, o usuário pode exercer os direitos 
reconhecidos nas regulamentações de proteção de dados, a qualquer 

momento e gratuitamente, por escrito, enviando um e-mail para 
gestion.gdpr@aquanima.com ou uma correspondência para Avda. de 

Cantabria s/n, edificio Arrecife, Planta 0, 28660 - Boadilla del Monte 
(Madri), anexando uma fotocópia do respectivo documento de 

identidade ou de qualquer outro documento que permita a identificação 
da identidade do usuário.  

 
a) Direito de acesso: 

O usuário tem o direito de ser informado se a Aquanima está ou não 

tratando seus dados pessoais e, em caso afirmativo, de ter acesso a 
tais dados e receber informações sobre as finalidades para as quais são 

tratados, as categorias de dados envolvidos no tratamento, os 
destinatários aos quais os dados pessoais foram divulgados, se houver, 

e o período previsto de retenção dos dados, entre outras informações. 
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b) Direito de correção e exclusão: 

O usuário tem o direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais, 

desde que as exigências legais forem cumpridas, e a correção dos 
respectivos dados incorretos quando, entre outros motivos, tais dados 

não forem mais necessários para as finalidades para as quais foram 
coletados.  

 
c) Limitação ao tratamento, revogação do consentimento e objeção 

total ou parcial ao tratamento: 
Em certas circunstâncias (por exemplo, quando o solicitante contesta 

a exatidão dos dados enquanto a exatidão está sendo verificada), o 
usuário pode solicitar que o tratamento de seus dados pessoais seja 

limitado e que os dados sejam tratados apenas para o exercício ou 
defesa de reclamações.  

 
O usuário também tem o direito de cancelar o consentimento oferecido 

e de se opor ao tratamento, a qualquer momento, por motivos 

relacionados à situação específica do usuário, quando o tratamento for 
com base no interesse legítimo de um dos corresponsáveis ou de um 

terceiro (incluindo o tratamento para fins de marketing direto e 
elaboração de perfis). Nesse caso, a Aquanima interromperá o 

tratamento, a menos que seja possível demonstrar motivos legítimos. 
 

d) Portabilidade dos dados: 
O usuário tem o direito de receber os dados pessoais fornecidos à 

Aquanima em um formato estruturado, comum e de leitura mecânica, 
além de poder transmiti-los a outro responsável pelo tratamento de 

dados sem impedimento por parte do responsável ao qual forneceu os 
dados, nos casos previstos por lei para este fim. 

 
e) Decisões individuais automatizadas: 

Também, além dos direitos mencionados acima, no caso de utilização 

de decisões automatizadas, incluindo a elaboração de perfis, o usuário 
tem o direito de obter intervenção humana por parte da Aquanima, de 

expressar seu ponto de vista e contestar a decisão.  
 

f) Outros: 
Da mesma forma, quando os dados pessoais forem transferidos para 

outro país ou para uma organização internacional, o usuário terá o 
direito de ser informado sobre como pode acessar ou obter uma cópia 

das garantias apropriadas relativas à transferência. 
 

Além disso, o usuário poderá apresentar uma reclamação relativa à 
proteção de seus dados pessoais perante a Agência Espanhola de 

Proteção de Dados (Agencia Española de Protección de Datos), Calle 
Jorge Juan, 6, 28001, Madri, Espanha, quando o interessado considerar 
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que seus direitos reconhecidos pela regulamentação aplicável sobre 
proteção de dados foram violados pela Aquanima. 

 

Diretor de Proteção de Dados  
 

A Aquanima designou um Diretor de Proteção de Dados, que será 
responsável, no Grupo, pela proteção da privacidade e dos detalhes 

dos usuários, como também de garantir o cumprimento das diferentes 
exigências legais estabelecidas nas regulamentações aplicáveis 

(espanholas e europeias) sobre a proteção de dados pessoais.  
 

Se for necessário entrar em contato com o Diretor de Proteção de 
Dados, o Usuário pode enviar um e-mail para o seguinte endereço: 

gestion.gdpr@aquanima.com 
  

mailto:gestion.gdpr@aquanima.com
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B. POLÍTICA DE COOKIES 
 

1. Entidade Responsável 

Através deste edital, a IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L, 
com sede na Avda. De Cantabria s/n, edifício Arrecife, Andar 0, 

28660 - Boadilla del Monte (Madrid) e CIF B-82797713, proprietária 
deste site ou aplicativo (doravante, Aquanima ou Editor, 

indistintamente), informa os visitantes do site ou, conforme o caso, 
os usuários do aplicativo (doravante, o Site ou o Aplicativo, e os 

Usuários ou o Usuário, respectivamente) sobre sua política de 
cookies, para que tenham conhecimento dos cookies que serão 

utilizados durante sua navegação no Site ou seu uso do Aplicativo e 
possam dar seu consentimento para estes. 

 
2. O que são cookies? 

Os cookies podem ser definidos como qualquer tipo de dispositivo de 
armazenamento e recuperação de dados utilizado no equipamento 

terminal de um usuário (computador/smartphone/tablet) que navega 

na Internet para armazenar informações e recuperar informações já 
armazenadas. 

Os cookies podem ser instalados tanto diretamente pelos sites 
visitados pelo usuário quanto por terceiros, com os quais o site se 

relaciona, e permitem que ele saiba quais são suas atividades no 
próprio site ou em outros aos quais está associado, por exemplo: o 

lugar de onde acessa, o tempo de conexão, o dispositivo de acesso 
(fixo ou móvel), o sistema operacional e o navegador utilizados, as 

páginas mais visitadas, o número de cliques realizados e de dados 
relativos ao comportamento do usuário na Internet. 

Para obter mais informações sobre como sites e aplicativos usam 
cookies, clique em .https://www.allaboutcookies.org/es/ 

 
3. Proteção de dados pessoais 

Em determinadas circunstâncias, o uso de dispositivos de 

armazenamento e recuperação de dados em equipamentos terminais 
dos destinatários, como os cookies, pode envolver o tratamento de 

dados pessoais. Esse tratamento de dados será legitimado desde que 
os usuários do Site ou do Aplicativo tenham dado seu consentimento 

após terem recebido informações claras e completas sobre seu uso, 
em particular, sobre os propósitos do tratamento de dados, em 

termos de proteção de dados pessoais. 
Para esses fins, deve-se ter em mente que a política de Cookies 

(doravante, "Política de Cookies") é complementada pela política de 
privacidade deste Site ou do Aplicativo.  

 
4. Tipos de cookies utilizados 

Este Site emprega os seguintes tipos de cookies: 
 

 

https://www.allaboutcookies.org/es/


 

10 

 

Confidencial 

4.1. Cookies técnicos e estritamente necessários 
São cookies inseridos pelo Editor que são absolutamente necessários 

para o funcionamento adequado do website ou para prestar um 

serviço solicitado pelo usuário, respectivamente. Nesse sentido, são 
considerados necessários os cookies de personalização ou de 

preferências que permitem lembrar as informações, de tal forma que 
o usuário possa acessar o serviço com certas características que 

podem diferenciar sua experiência da de outros usuários, como o 
idioma ou o número de resultados a ser exibido em uma pesquisa. 

Entre os cookies técnicos encontram-se, por exemplo, os cookies de 
personalização da interface de usuário, os utilizados pelo Editor para 

controlar o tráfego e a comunicação de dados, identificar a sessão, os 
cookies para compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, etc. 

Conforme estabelecido no art. 22.2 da LSSI, sua utilização não está 
sujeita à concessão de consentimento. 

Na tabela a seguir você encontrará informações mais detalhadas 
sobre este tipo de cookie: 
NOME FINALIDADE DURAÇÃO/VENCIMENTO 

JSESSIONID 

VISITORID 
VISITOR_ET 
fbp; 

ga; 
gcl_au 

_tabSessionId 

Sessão São excluídos no final da sessão 

 
5. Qual é o fundamento de legitimação para usar cookies? 

Exceto para os casos de cookies técnicos e estritamente necessários 
que não exigem consentimento informado do Usuário para seu uso, o 

Editor inserirá cookies no dispositivo do Usuário apenas com o 
consentimento prévio informado do Usuário. Neste sentido, o 

consentimento pode ser concedido clicando no botão "Aceitar todos 
os cookies" ou configurando aqueles para os quais o usuário opta 

livremente por dar seu consentimento através do painel de 

configuração de cookies que o Editor disponibilizou na primeira vez 
que acessou o Site ou o Aplicativo. 

 
6. O consentimento pode ser retirado? 

Após a instalação dos cookies, o usuário poderá optar por retirar seu 
consentimento e excluí-los quando desejar. Para isso terá as 

seguintes opções: 
 

• Utilizar as opções de configuração de conteúdo e de privacidade 
disponíveis no navegador que estiver sendo usado ao navegar 

na Web. Assim, dependendo do tipo de navegador utilizado 
pelo usuário, o procedimento para retirar o consentimento e 

excluir cookies poderia ser, por exemplo, um dos descritos a 
seguir: 
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- Firefox: http://support.mozilla.org/es/home  

- Internet/Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es 

- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

- Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es 

 
 

7. Atualização da Política de Cookies e contato 

Esta Política de Cookies pode variar dependendo dos cookies 
utilizados. Caso sejam incluídos novos tipos de cookies que exijam 

consentimento informado, o Editor informará apropriadamente o 
Usuário e obterá o devido consentimento. 

Não obstante ao definido no parágrafo acima, o Editor recomenda 
examinar esta política sempre que nosso Site seja acessado, para 

estar devidamente informado sobre o modo e o motivo pelo qual 
usamos os cookies e, assim, ter conhecimento sobre qualquer 

alteração realizada no tipo de dados coletados.  
Se o Usuário quiser fazer alguma pergunta sobre a Política de Cookies 

do Portal, poderá entrar em contato com o Editor através do seguinte 
endereço:  gestion.gdpr@aquanima.com mencionando “Política de 

Cookies” no assunto. 
 

 

 

http://support.mozilla.org/es/home
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
https://support.google.com/chrome/?hl=es
mailto:gestion.gdpr@aquanima.com

