Aviso de Privacidade da Berry Global
Última atualização: Julho de 2021
A Berry Global Inc. e suas afiliadas e subsidiárias (coletivamente “Berry”, “Berry Global”,
“Empresa”, “nós”, “nosso”, “nos” e “conosco”) estamos totalmente comprometidos em proteger
as informações que processamos sobre indivíduos. Essas informações, se relacionadas a um
indivíduo identificado ou identificável, são os “Dados Pessoais” abrangidos neste aviso.
Este Aviso de Privacidade da Berry Global (“Aviso”) descreve a coleta, o uso, a divulgação e a
retenção de Dados Pessoais relacionados aos nossos sites, aplicativos, serviços e plataformas,
incluindo todos os que estão interligados a esse Aviso (coletivamente, o “Site”), nossos produtos
e serviços de marketing e fornecimento, nossas interações pessoais com indivíduos, através de
telefone, correio ou outros meios, durante a operação dos nossos negócios. O Aviso também
explica as formas como os indivíduos podem, de acordo com as legislações vigentes, controlar
nosso processamento de Dados Pessoais e exercer outros direitos. O Aviso não se aplica a Dados
Pessoais de membros da nossa força de trabalho, no contexto dessa relação.
Dependendo da forma em que os indivíduos interagem conosco, ocasionalmente podemos
fornecer-lhes informações adicionais sobre nosso processamento de Dados Pessoais, tratando de
atividades e circunstâncias específicas de processamento. Aqui, referimo-nos a tais avisos como
“Divulgações Suplementares”. As Divulgações Suplementares devem ser lidas em conjunto com
este Aviso. No entanto, em caso de qualquer conflito ou inconsistência entre os termos das
Divulgações Suplementares e deste Aviso, a Divulgação Suplementar prevalecerá, mas apenas
em relação ao processamento de Dados Pessoais sujeito àquela divulgação.
A subsidiária ou afiliada da Berry com quem o indivíduo interage é, quando aplicável, o
controlador dos dados (ou equivalente, conforme legislação vigente) responsável pelo
processamento dos Dados Pessoais do indivíduo. Há uma lista de entidades legais relevantes para
este Aviso no Apêndice 1. Tais entidades podem igualmente contar com Divulgações
Suplementares avulsas. Dados anônimos, desidentificados e agregados, de acordo com a
definição de tais termos da legislação vigente, não são considerados “Dados Pessoais” conforme
o significado empregado neste Aviso e podemos processar tais dados para quaisquer finalidades.
Este Aviso é composto pelas seguintes seções:
1. Dados Pessoais que coletamos
2. Por que processamos Dados Pessoais
3. Bases legais de processamento
4. Divulgação de Dados Pessoais
5. Transferências internacionais de Dados Pessoais
6. Segurança e retenção de dados
7. Escolhas e direitos individuais
8. Dados de crianças
9. Revisões deste Aviso
10. Entre em contato
11. Apêndice 1

Observe que nossos sites, aplicativos ou plataformas podem estar vinculados a conteúdo
fornecido por terceiros, o qual não controlamos e pelo qual não somos responsáveis. Ao
navegarem por tal conteúdo, os terceiros relacionados podem processar Dados Pessoais.
Aconselhamos a leitura de avisos de cookies e de privacidade
(https://www.berryglobal.com//en/legal/terms-of-use/cookie-notice) de terceiros ao sair do nosso
site, aplicativo ou plataforma.
1. Dados Pessoais que coletamos
A Berry ou os terceiros que agem em nosso nome podem coletar Dados Pessoais sobre
indivíduos a partir de diversas fontes. Podemos coletar Dados Pessoais que indivíduos nos
fornecem, por exemplo, quando se relacionam conosco como clientes, fornecedores ou
provedores de serviços, criam uma conta ou preenchem um formulário no Site, candidatam-se a
uma vaga de emprego ou se inscrevem em um webinar ou sessão de treinamento. Também
podemos coletar automaticamente Dados Pessoais de indivíduos que interagem conosco, por
exemplo, através de cookies e tecnologias semelhantes, incluindo informações como o endereço
IP a partir do qual um usuário visitou nosso Site (veja mais sobre cookies no fim desta seção).
Além disso, podemos coletar Dados Pessoais em fontes de terceiros.
Os tipos e quantidades de Dados Pessoais que coletamos sobre qualquer indivíduo particular
depende da natureza da nossa relação com tal indivíduo e a finalidade para que usamos os Dados
Pessoais dele. Coletamos Dados Pessoais de diferentes categorias de indivíduos, incluindo, mas
não limitados aos seguintes:





Contatos comerciais, incluindo representantes e pessoal em clientes e clientes em
potencial, fornecedores, contratantes, provedores de serviços e outros parceiros
comerciais
Visitantes de nossas propriedades digitais (tais como nossos sites e aplicativos)
Membros da força de trabalho
Candidatos a vagas de emprego

Dados Pessoais fornecidos por indivíduos
Coletamos Dados Pessoais que indivíduos optam por fornecer, por exemplo, quando preenchem
pesquisas, falam ou se comunicam por outro meio conosco ou com um de nossos funcionários,
inclusive via telefone ou videoconferência, visitam nossos escritórios ou se candidatam a um
emprego, entre outras interações.
Também é possível que indivíduos nos forneçam, dependendo da sua relação conosco, Dados
Pessoais das seguintes categorias:
•

Identificadores e dados de contato, tais como nome, pseudônimo, endereço postal,
endereço de e-mail, número de telefone, cidade, estado e país de residência, endereço
comercial, identificações governamentais (tais como número de passaporte ou carteira de
habilitação), nome de usuário e senha para qualquer conta on-line, números de contas
bancárias e identificadores semelhantes.

•
•
•
•
•

Dados demográficos, tais como etnia, sexo, gênero, idade, orientação sexual,
nacionalidade, presença de deficiência, cidadania e condição de autorização de trabalho.
Dados comerciais, tais como faturas, agendamentos e condições de pagamento,
informações sobre contas bancárias e informações sobre serviços prestados.
Dados profissionais, tais como empregadores atual e anteriores, salários atual e
anteriores, histórico escolar e informações fornecidas em currículos.
Dados de imagem, tais como imagens ou gravações de semelhança ou de voz, por
exemplo, quando um indivíduo participa ou interage conosco em uma videoconferência.
Respostas em pesquisas e seleções de preferências, tais como preferências relacionadas
a meios de comunicação e respostas a pesquisas, incluindo pesquisas de satisfação do
cliente.

Dados Pessoais coletados automaticamente
Podemos coletar automaticamente informações que constituem Dados Pessoais quando
indivíduos interagem conosco, por exemplo, quando visitam nossas propriedades digitais, leem
nossos comunicados de marketing, inclusive e-mails, entram em contato conosco, candidatam-se
a uma vaga de emprego ou participam de nossos eventos, entre outras interações.
Dependendo das interações, podemos coletar as seguintes categorias de Dados Pessoais:
•

•

•

Identificadores e dados de contato, tais como identificadores de dispositivos (por
exemplo, endereço IP e MAC, identificadores de cookies e identificadores de publicidade
para dispositivo), nome de usuário e senha, endereço de e-mail, número de telefone e
identificadores semelhantes.
Dados de uso e dispositivo, tais como sites visitados, tipo e versão do navegador,
configuração de fuso horário e localização, tipos e versões de plug-ins de navegador,
plataforma e sistema operacional, outras tecnologias nos dispositivos utilizados para
acessar nossos sites e aplicativos, volume de dados transferidos, dados de localização
(por exemplo, inferidos pelo endereço IP ou obtidos por GPS) e interações com anúncios.
Dados comerciais, tais como detalhes de produtos encomendados ou entregues.

Utilizamos cookies e tecnologias de rastreamento digital semelhantes (“Cookies”) em nossos emails e em nossas propriedades digitais. Para isso, a Berry ou terceiros podem estar envolvidos
na coleta de Dados Pessoais relacionados a atividades on-line a longo prazo e através de sites e
serviços on-line de terceiros. Leia nosso Aviso de Cookies
(https://www.berryglobal.com//en/legal/terms-of-use/cookie-notice) para mais informações sobre o
uso de Cookies. Atualmente, não respondemos aos sinais de Do Not Track (não rastrear) ou
mecanismos semelhantes para navegadores da web.
Dados Pessoais coletados de terceiros
Podemos obter Dados Pessoais de terceiros, por exemplo, quando obtemos dados de contatos de
fornecedores de listas de marketing para apoiar nossas iniciativas de marketing e vendas.

Os terceiros de quem obtemos Dados Pessoais geralmente se enquadram nas seguintes
categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fontes governamentais
Dados acessíveis ao público
Plataformas de redes sociais
Fornecedores de listas de marketing
Parceiros de publicidade
Provedores de análises
Fornecedores de suplementação de dados
Parceiros comerciais, tais como copatrocinadores de eventos

Coletamos as seguintes categorias de Dados Pessoais junto a terceiros:
•

•
•
•

•

Identificadores e dados de contato, tais como nome, endereço postal, endereço de email, número de telefone, localização geral (como cidade, estado e país), nomes de
usuário de contas on-line e identificadores de dispositivo (incluindo identificadores de
cookies e identificadores de publicidade para dispositivo).
Dados demográficos, tais como etnia, idade, sexo, gênero, orientação sexual,
nacionalidade e presença de deficiência.
Dados de uso e dispositivo, tais como histórico de navegação e pesquisa e interações
com anúncios.
Dados de uso e dispositivo, tais como sites visitados, tipo e versão do navegador,
configuração de fuso horário e localização, tipos e versões de plug-ins de navegador,
plataforma e sistema operacional, outras tecnologias nos dispositivos utilizados para
acessar nossos sites e aplicativos, volume de dados transferidos, dados de localização
(por exemplo, inferidos pelo endereço IP ou obtidos por GPS) e interações com anúncios.
Dados comerciais, tais como detalhes de produtos encomendados ou entregues.

2. Por que processamos Dados Pessoais
As finalidades específicas para as quais a Berry processa Dados Pessoais de um indivíduo
diferem de acordo com a nossa relação com ele. Em geral, a Berry processa Dados Pessoais para
as seguintes finalidades:
•

•
•

Para conduzir atividades comerciais legítimas, incluindo, mas não limitado a
marketing, promoções, vendas para clientes, atendimento ao cliente, recebimento de
pagamentos, estabelecimento de acordos contratuais, contratação de terceiros provedores
de serviços, prevenção de fraudes e obtenção de bens ou serviços.
Para entregar nossos produtos, bens ou serviços, inclusive para executar transações
solicitadas e, quando necessário, para confirmar critérios de elegibilidade caso o produto,
bem ou serviço solicitado seja limitado a certos grupos.
Para comunicar-nos com indivíduos, inclusive respondendo a dúvidas, perguntas e
reclamações de clientes, usuários ou outros, respondendo a solicitações de doações,
patrocínios, bolsas de estudos ou caridade, e informando indivíduos sobre oportunidades
de emprego na Berry.

•
•
•
•
•
•
•
•

Para fornecer informações e publicidade, tal como publicidade digital ou marketing
direto, sobre produtos e serviços que acreditamos que possam ser úteis, relevantes ou
interessantes para nossos clientes.
Para avaliar a candidatura de um indivíduo, por exemplo, ao processar candidatos para
uma vaga na equipe da Berry ou avaliar a concessão de uma bolsa ou doação.
Para conduzir pesquisa e desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento de novos
produtos e serviços e a melhoria dos existentes.
Para fornecer, manter, desenvolver e aprimorar nossas propriedades digitais,
incluindo nossos sites, aplicativos, serviços e plataformas.
Para manter, melhorar e averiguar a segurança de nossos sistemas e propriedades
digitais.
Para cumprir obrigações legais e responder a processos ou investigações legais de
autoridades.
Para proteger os direitos, interesses e segurança de todos que interagem conosco, e
de quaisquer terceiros, e para exercer e defender nossos direitos.
Para criar conjuntos de dados anônimos, desidentificados ou agregados. Tais
conjuntos de dados não se enquadram nos “Dados Pessoais” sujeitos a esse Aviso.
Podemos utilizar conjuntos de dados anônimos, desidentificados ou agregados para
quaisquer finalidades.

As finalidades adicionais para as quais podemos processar o que são consideradas
categorias especiais de dados pessoais em leis de certas jurisdições seguem até onde for
relevante, necessário e permitido pela legislação local vigente:
•

Dados demográficos - Utilizaremos informações sobre a orientação sexual, raça, etnia e
deficiências de um indivíduo por motivos específicos e legítimos, tais como garantir
oportunidades igualitárias significativas, monitorando e relatando-as conforme é exigido
pela legislação de algumas jurisdições.

3. Bases legais de processamento
Certas jurisdições exigem que tenhamos bases legais para justificar nosso processamento de
Dados Pessoais. Quando aplicável, as bases legais em que a Berry se apoia para justificar uma
atividade particular de processamento pode diferir da base legal utilizada para justificar outra
atividade de processamento. A Berry conta com as seguintes bases legais para processar Dados
Pessoais, conforme permitido pela legislação vigente.
•
•
•

•

Processamento necessário para negociação, execução ou desempenho de contratos.
Processamento para cumprir obrigações legais e regulatórias.
Processamento em fomento de nossos interesses legítimos, incluindo nosso interesse em
realizar atividades comerciais legítimas (tais como aprimorar nossos produtos ou
serviços, comunicar-nos com indivíduos, inclusive nossos clientes ou clientes em
potencial, garantir a segurança de nossos sistemas, entre outros interesses legítimos).
Processamento com base em consentimento do indivíduo.

Podemos obter consentimento para coletar e utilizar certos tipos de Dados Pessoais quando for
exigido por lei fazê-lo (por exemplo, por certas jurisdições em relação a nossas atividades de

marketing direto e nosso uso de cookies). Se solicitarmos consentimento para processar Dados
Pessoais, os indivíduos podem revogar esse consentimento a qualquer momento contatando-nos
através dos detalhes no final desse Aviso. Revogar o consentimento não afetará a legalidade do
processamento com base em consentimento anterior à sua revogação.
Quando exigido por lei, podemos obter consentimento explícito para coletar e utilizar dados de
categorias especiais (veja acima no fim da seção 2) sobre indivíduos. Outras bases legais para
nosso processamento de dados de categoria especial podem incluir, conforme permitido pela
legislação vigente, leis trabalhistas, de previdência social ou de proteção social, razões de
interesse público substancial, ou de acordo com o necessário para o estabelecimento, exercício
ou defesa de reivindicações legais.
4. Divulgação de Dados Pessoais
Quando exigido pela legislação vigente, a Berry não aluga, vende ou compartilha Dados Pessoais
sobre indivíduos com pessoal não afiliado para fins de marketing direto, a não ser que tenhamos
a permissão deles. No entanto, em outros casos podemos divulgar Dados Pessoais para as
seguintes categorias de terceiros, sem consentimento ou orientação, conforme permitido pela
legislação vigente:
•
•
•
•

•

Membros do Grupo Corporativo Berry Global, incluindo nossas afiliadas, subsidiárias
e a Berry Global Inc. nos EUA.
Provedores de serviços, que são entidades que processam Dados Pessoais para a Berry.
Parceiros comerciais, com os quais trabalhamos para criar conjuntamente produtos ou
vender nossos produtos ou serviços.
Pessoas com direitos legais para acessar Dados Pessoais, incluindo, conforme o caso,
forças de segurança, serviços de inteligência, autoridades judiciais e administrativas
competentes e pessoas com intimações, mandatos ou outras formas de processos legais
válidos; e
Partes envolvidas em possíveis transações comerciais, incluindo adquirentes e
investidores potenciais, no caso de possíveis ou efetivas operações de fusão ou
reestruturação legal, tais como aquisições, associações, atribuições, cisões, vendas de
subsidiárias ou falência.

Também podemos divulgar Dados Pessoais para outros terceiros que não se enquadram nas
categorias acima, seguindo orientação ou com a permissão do indivíduo.
5. Transferências internacionais de Dados Pessoais
A Berry opera globalmente e, de acordo com as legislações vigentes, pode processar Dados
Pessoais em jurisdições que não fornecem o mesmo nível de proteção de Dados Pessoais que a
jurisdição em que o indivíduo está situado, o que pode, por exemplo, incluir os EUA.
Quando fazemos transferências internacionais de Dados Pessoais, adotamos medidas para
salvaguardar tais Dados Pessoais, conforme exigido pelas legislações vigentes. Essas medidas
protetivas podem incluir:

•

•

Transferir Dados Pessoais para destinatários localizados em países considerados
fornecedores de um nível adequado de proteção de Dados Pessoais, inclusive quando os
Dados Pessoais são originários da União Europeia, para países que a Comissão Europeia
considerou fornecer um nível adequado para proteção de Dados Pessoais; e
Firmar acordos que contenham medidas protetivas contratuais, tais como as Cláusulaspadrão contratuais que foram aprovadas pela Comissão Europeia.

Qualquer indivíduo com dúvidas em relação à transferência de seus Dados Pessoais pode entrar
em contato conosco (veja a seção “Entre em contato” abaixo).
6. Segurança e retenção de dados
A Berry implementa várias medidas técnicas, administrativas, físicas e organizacionais para
proteger a segurança e a confidencialidade de Dados Pessoais. Apesar de tomarmos medidas para
salvaguardar Dados Pessoais, não podemos garantir que os Dados Pessoais que processamos
permanecerão seguros.
Quando exigido por lei, a Berry reterá Dados Pessoais apenas pelo tempo necessário para
alcançar as finalidades para as quais os Dados Pessoais foram coletados ou pelo período exigido
pelas legislações vigentes (o que for mais longo).
Para determinar o período de retenção de Dados Pessoais apropriado, a Berry considera os
seguintes fatores:
•
•
•
•

O volume, a natureza e a o caráter sigiloso dos Dados Pessoais;
O risco potencial de danos por sua divulgação ou uso não autorizado;
As finalidades para as quais os processamos e a possibilidade de atingir tais finalidades
através de outros meios; e
Exigências da legislação vigente.

Se a retenção de Dados Pessoais não for mais necessária para as finalidades para as quais os
dados foram coletados, e se a retenção de tais Dados Pessoais não for mais exigida por lei,
excluiremos, anonimizaremos, desidentificaremos ou agregaremos os Dados Pessoais de forma
que estes não mais sejam associados a um indivíduo.
7. Escolhas e direitos individuais
Algumas jurisdições garantem certos direitos a indivíduos no que tange ao processamento dos
seus Dados Pessoais. Por exemplo, é o caso de um indivíduo, ou de uma subsidiária/afiliada da
Berry com quem um indivíduo interage, que esteja localizado na União Europeia ou no Reino
Unido, embora esses direitos possam estar disponíveis igualmente em outras jurisdições. Esses
direitos podem não estar disponíveis para todas as pessoas, e não necessariamente se aplicam a
todos os contextos. Dependendo da legislação vigente, um indivíduo pode ter o direito de:
•
•
•

Solicitar acesso a Dados Pessoais.
Solicitar correção de Dados Pessoais (caso os Dados Pessoais estejam incorretos,
incompletos ou obsoletos).
Solicitar exclusão de Dados Pessoais.

•
•
•
•
•

Revogar o consentimento para processamento (quando processamos Dados Pessoais com
base em consentimento). Observe que a revogação do consentimento se aplica somente
para atividades de processamento futuras.
Opor-se ao processamento de Dados Pessoais.
Solicitar restrições ao processamento de Dados Pessoais.
Solicitar a transferência de Dados Pessoais para um terceiro.
Optar por não fazer parte de certas transferências a terceiros.

Os indivíduos podem buscar exercer seus direitos contatando-nos conforme as orientações na
seção “Entre em contato” abaixo.
Se alguém sentir que falhamos em cumprir uma solicitação ou não atendemos a uma reclamação,
terá o direito, se aplicável, de apresentar queixa na autoridade competente de proteção de dados
ou em outro órgão regulatório da sua jurisdição.
8. Dados de crianças
Nossos produtos não são direcionados a crianças. Sendo assim, não processamos Dados
Pessoais de indivíduos menores de 16 anos intencionalmente. Se o fizermos, será com o
consentimento dos pais ou responsáveis. Se alguém presumir que estamos processando Dados
Pessoais de um menor sem a permissão de seu responsável, notifique-nos (veja a seção “Entre
em contato” abaixo).
9. Revisões deste Aviso
Podemos atualizar esse Aviso de tempos em tempos. Os indivíduos podem consultar esse Aviso
regularmente e verificar a data em que o Aviso foi atualizado por último, que está registrada no
início e no fim dele. Quando fizermos uma alteração substancial ao Aviso, nos esforçaremos para
notificar os indivíduos mencionando a mudança ou forneceremos avisos conforme outro meio
exigido por lei.
10. Entre em contato
Para exercer um direito ou fazer uma solicitação referente ao processamento de Dados Pessoais,
os indivíduos podem entrar em contato:
• Por e-mail: webmaster@berryglobal.com; ou
• Por correio: 101 Oakley Street, Evansville, IN 47710, EUA.
11. APÊNDICE 1 – Lista de entidades
Clique aqui para acessar as entidades.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1378992/000114036120026326/exh21_1.htm

