
Termos de uso do Site 
Termos do Site 
A Eastman Kodak Company (“Kodak”) opera este Site para fornecer acesso on-line a informações sobre 
a Kodak e os licenciados e produtos da Kodak, Produtos Licenciados, serviços e oportunidades que 
fornecemos (o “Serviço”). Ao acessar e usar este Site, você concorda com cada um dos termos 
e condições aqui estabelecidos (“Termos de Uso”). Termos e condições adicionais aplicáveis a áreas 
específicas deste Site ou a conteúdo ou transações específicas também são publicados em áreas 
específicas do Site e, juntamente com estes Termos de Uso, regem o uso dessas áreas, conteúdos ou 
transações. Estes Termos de Uso, juntamente com os termos e condições adicionais aplicáveis, são 
referidos como este “Contrato”. 

A Kodak reserva-se o direito de modificar este Contrato a qualquer momento sem aviso prévio. O uso do 
Site após qualquer modificação constitui sua concordância em seguir e estar vinculado ao Contrato 
assim modificado. A última data em que estes Termos de Uso foram revisados está indicada abaixo. 

Uso do Site 
Você pode usar o Serviço, o Site e as informações, textos, imagens e/ou outros trabalhos que vê, ouve 
ou utiliza no Site (individual ou coletivamente, o "Conteúdo") exclusivamente para fins pessoais não 
comerciais e/ou para saber mais sobre a Kodak e os Serviços de licenciados da Kodak. Nenhum direito, 
título ou interesse em qualquer Conteúdo é transferido para você, seja resultante de download ou de 
qualquer outra forma de tal Conteúdo. A Kodak ou seus licenciados reservam o título completo e os 
direitos de propriedade intelectual completos sobre todo o Conteúdo. Exceto onde autorizado 
expressamente por este Contrato, você não pode usar, alterar, copiar, distribuir, transmitir ou derivar 
outro trabalho de qualquer Conteúdo obtido do Site ou do Serviço, exceto conforme permitido 
expressamente pelos Termos de Uso. 

Direitos autorais (Copyright) 
O Site e o Conteúdo são protegidos por leis de direitos autorais dos EUA e/ou estrangeiras e pertencem 
à Kodak ou seus licenciados, parceiros, afiliados, colaboradores ou terceiros. Os direitos autorais do 
Conteúdo são propriedade da Kodak ou de outros proprietários de direitos autorais que autorizaram seu 
uso no Site. Você pode baixar e reimprimir o Conteúdo apenas para uso pessoal não comercial e não 
público. (Se estiver navegando neste Site como funcionário ou membro de qualquer empresa ou 
organização, poderá baixar e reimprimir o Conteúdo apenas para fins educacionais ou outros fins não 
comerciais em sua empresa ou organização, exceto conforme permitido pela Kodak, por exemplo, em 
determinadas áreas do Site restritas por senha). Com exceção das Imagens Exemplo, não é permitido 
manipular ou alterar de forma alguma as imagens ou outro Conteúdo do Site. 

A Kodak e seus licenciados concedem permissão para uso de informações de produtos Kodak (texto 
e imagens de Serviços) para catálogos e panfletos que promovam a venda de Serviços e para pesquisa 



não comercial, fins educacionais ou jornalísticos, como artigos de jornais e revistas e livros didáticos. 
Qualquer outro uso está proibido. Esta permissão não inclui o direito de usar a imagem de qualquer 
pessoa mostrada em uma imagem de informações do produto. O direito de conceder tal permissão 
pertence à pessoa mostrada e a Kodak não pode conceder tal permissão ou fornecer qualquer 
informação de contato da pessoa mostrada. 

Imagens Exemplo 
A Kodak incluiu Imagens Exemplo em determinadas páginas do Site para demonstrar a capacidade de 
determinados produtos. Está permitido fazer download, reimprimir e manipular as Imagens Exemplo 
para esta finalidade, mas não está permitido cortar ou alterar a composição da imagem ou usá-la para 
fins comerciais. Leia nossas Perguntas mais frequentes. 

Marcas registradas 
É proibido usar qualquer uma das marcas ou logotipos que aparecem em todo o Site sem permissão do 
proprietário da marca registrada, exceto conforme permitido pela lei aplicável. 

Produtos de consumo 
Muitos dos produtos de consumo listados no Site são vendidos diretamente pelos licenciados da Kodak, 
não pela Kodak (“Produtos Licenciados”). Esses produtos licenciados são indicados pela nota “A marca 
registrada, o logotipo e a imagem comercial da Kodak são usados sob licença pelo licenciado xxx”. Você 
reconhece que a Kodak não vende ou revende esses Produtos Licenciados e nem atua como agente de 
venda deles. A Kodak simplesmente facilita que você os adquira diretamente de licenciados Kodak. Você 
reconhece que a Kodak está isenta de qualquer responsabilidade ou obrigação relacionada a tais 
Produtos Licenciados. O risco de perda e titularidade de tais Produtos Licenciados passa para você após 
a entrega dos Produtos Licenciados pelo licenciado a uma transportadora. 

Portal do Cliente 
O portal (“Portal do Cliente”) e a loja B2B (“Compras e Pedidos”) destinam-se exclusivamente ao uso por 
clientes empresarias da Kodak (“Cliente(s)”) que tenham estabelecido uma relação de cliente com 
a Kodak ao firmar um contrato de compra, como revendedor, distribuidor ou outra forma adequada 
(“Contrato do Cliente”) que expresse os termos nos quais a Kodak deverá vender e o cliente poderá 
comprar produtos e serviços Kodak. 

Os termos expressos no seu Contrato do Cliente serão aplicáveis a todos os pedidos feitos por meio do 
Portal do Cliente Kodak, exceto conforme segue:  

a. Pedidos feitos em Compras e Pedidos serão considerados “recebidos” pela Kodak apenas após Compras 
e Pedidos gerar e enviar a você um número de confirmação do pedido. Os números de confirmação dos 
pedidos serão exibidos automaticamente por Compras e Pedidos na tela imediatamente após o pedido 
ser efetivamente transmitido ao serviço de Compras e Pedidos e recebido por ele. Uma cópia do 

https://www.kodak.com/en/company/page/frequently-asked-questions


número de confirmação do pedido será enviada para o e-mail especificado. Os números de confirmação 
dos pedidos também serão exibidos em Compras e Pedidos, no registro do status do pedido. 

b. Os pedidos serão considerados “aceitos” pela Kodak quando o status do pedido exibido na área 
respectiva de Compras e Pedidos for alterado para “em atendimento”. Se, por qualquer motivo, a Kodak 
não puder aceitar um pedido, ela notificará o cliente em um período razoável. 

Os pedidos que forem “recebidos”, mas não estiverem “aceitos” não poderão ser cancelados por meio 
do serviço de Compras e Pedidos. Fale com seu representante de atendimento ao cliente ou consulte 
o Contrato do Cliente para obter os procedimentos adicionais de cancelamento do pedido. 

Disponibilidade 
A Kodak dispõe de vários sites em regiões específicas do mundo. Os Serviços oferecidos em uma região 
podem diferir daqueles em outras regiões devido à disponibilidade, legislação local ou regional, status 
regulatório, remessa e outras considerações. A Kodak não oferece nenhuma garantia ou representação 
de que um usuário em uma região possa obter os Serviços disponíveis em outra região, e o pedido de 
um usuário pode ser cancelado ou um redirecionamento de usuário para o site da região desse usuário 
pode ser cancelado se um usuário tentar fazer o pedido de Serviços oferecidos em site em outra região. 

As informações publicadas na Internet podem conter referências ou referências cruzadas a Serviços que 
não são anunciados ou não estão disponíveis em sua região. Tais referências não implicam que a Kodak 
ou seus licenciados pretendam anunciar tais Serviços em sua região. Consulte seu contato comercial 
local da Kodak para obter informações sobre os Serviços que podem estar disponíveis para você. 

Links para sites de terceiros 
Links no Site para sites ou informações de afiliados da Kodak ou terceiros (coletivamente “Terceiros”) 
são fornecidos apenas por conveniência. Esses links não constituem nem implicam endosso, patrocínio 
ou recomendação da Kodak do Terceiro, do site do Terceiro ou das informações nele contidas. A Kodak 
não é responsável pela disponibilidade de tais sites de terceiros. A Kodak não é responsável nem 
responde por nenhum site de terceiros ou pelo conteúdo do mesmo. Se utilizar links para esses sites de 
terceiros, você sairá do Site e estará sujeito aos termos de uso e à política de privacidade aplicáveis 
a esses sites de terceiros. 

Download de arquivos 
A Kodak não pode assegurar e não garante que os arquivos disponíveis para download através do Site 
estejam livres de infecção por vírus de software ou outros códigos, arquivos ou programas de 
computador prejudiciais. 



Software 
Qualquer software disponível para download através do Site é obra protegida por direitos autorais da 
Kodak e/ou de seus licenciadores. O uso de tal software é regido pelos termos do contrato de licença de 
usuário final que acompanha ou está incluído no software. O download, instalação e/ou uso de qualquer 
software desse tipo indica a aceitação dos termos do contrato de licença de usuário final. 

Isenção de garantias 
ALÉM DAS GARANTIAS EXPRESSAS ESPECÍFICAS FORNECIDAS NA DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHA 
QUALQUER SERVIÇO, A KODAK NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, REPRESENTAÇÃO OU ENDOSSO 
EXPRESSO OU IMPLÍCITO COM RELAÇÃO AO SITE, AO SERVIÇO OU AO CONTEÚDO. A KODAK SE ISENTA 
EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS 
OU DE OUTRA FORMA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO, COM RELAÇÃO 
AO SITE, AOS SERVIÇOS OU AO CONTEÚDO, FORNECIDO OU A SER FORNECIDO ATRAVÉS DO SITE. A 
KODAK NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES REALIZADAS PELO SITE OU SERVIÇO SERÃO ININTERRUPTAS, 
OPORTUNAS, SEGURAS OU LIVRES DE ERROS, OU QUE DEFEITOS NO SITE OU SERVIÇO SERÃO 
CORRIGIDOS. A KODAK NÃO GARANTE A PRECISÃO OU INTEGRIDADE DO CONTEÚDO, NEM QUE 
QUALQUER ERRO NO CONTEÚDO SERÁ CORRIGIDO. O SITE, OS SERVIÇOS E O CONTEÚDO SÃO 
FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”. AS GARANTIAS PARA PRODUTOS 
LICENCIADOS SÃO FORNECIDAS PELOS LICENCIADOS KODAK RESPECTIVOS. 

Limitação de responsabilidade 
EM NENHUM CASO A KODAK SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, INCLUINDO, MAS NÃO 
LIMITADO A QUAISQUER DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, 
EXEMPLARES OU OUTROS DANOS INDIRETOS DECORRENTES (I) DO USO OU DA INCAPACIDADE DE USAR 
O SITE, OS SERVIÇOS, OU O CONTEÚDO, (II) QUALQUER TRANSAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS OU FACILITADA 
PELO SITE; (III) QUALQUER ALEGAÇÃO ATRIBUÍDA A ERROS, OMISSÕES OU OUTRAS IMPRECISÕES NO 
SITE, NO SERVIÇO E/OU NO CONTEÚDO, (IV) ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DAS 
TRANSMISSÕES OU DADOS, OU (V) QUALQUER OUTRO ASSUNTO RELACIONADO AO SITE, AOS SERVIÇOS 
OU AO CONTEÚDO, MESMO QUE A KODAK TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. SE 
ESTIVER INSATISFEITO COM O SITE, O CONTEÚDO OU COM OS TERMOS DE USO, SEU ÚNICO E 
EXCLUSIVO RECURSO É PARAR DE USAR O SITE. 

COMO ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 
DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR 
A VOCÊ. NESSES ESTADOS, A RESPONSABILIDADE DA KODAK É LIMITADA E AS GARANTIAS ESTÃO 
EXCLUÍDAS ATÉ O MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, MAS, EM NENHUM CASO, EXCEDERÁ US$ 100,00. 



Indenização 
Você entende e concorda que é pessoalmente responsável por seu comportamento no Site. Você 
concorda em indenizar, defender e isentar a Kodak, suas controladoras, subsidiárias, empresas afiliadas, 
joint ventures, parceiros de negócios, licenciantes, funcionários, agentes e qualquer fornecedor de 
informações de terceiros para o Serviço de e contra todas as reivindicações, perdas, despesas, danos 
e custos (incluindo, mas não limitado a, danos diretos, incidentais, consequenciais, exemplares 
e indiretos) e honorários advocatícios razoáveis, resultantes ou decorrentes de seu uso, uso indevido ou 
incapacidade de usar o Site, o Serviço ou o Conteúdo, ou qualquer violação deste Contrato pela qual 
você seja responsável. 

Privacidade 
Clique aqui para acessar a Política de Privacidade da Kodak. 

Conduta do usuário 
Você concorda em usar o Site apenas para fins legais. Você concorda em não tomar nenhuma ação que 
possa comprometer a segurança do Site, tornar o Site inacessível a outros ou causar danos ao Site ou ao 
Conteúdo. Você concorda em não adicionar, subtrair ou modificar o Conteúdo ou tentar acessar 
qualquer Conteúdo que não seja destinado a você. Você concorda em não usar o Site de qualquer 
maneira que possa interferir nos direitos de terceiros. 

Política para envio de ideias não solicitadas 
A Kodak ou qualquer um de seus funcionários não aceita nem considera ideias não solicitadas, inclusive 
ideias para novas campanhas publicitárias, estratégias de marketing, produtos novos ou aprimorados, 
tecnologias, serviços, processos, materiais ou nomes de produtos novos. Consideramos esta política 
necessária para evitar mal-entendidos caso as atividades comerciais da Kodak apresentem semelhanças 
com uma ou mais das milhares de ideias não solicitadas oferecidas a nós. Não envie ideias não solicitadas 
para a Kodak ou qualquer pessoa da Kodak. Se, apesar de nossa solicitação para que não nos envie suas 
ideias, você ainda as enviar, independentemente do que sua postagem, e-mail, carta ou outra transmissão 
possa dizer, (1) sua ideia se tornará automaticamente propriedade da Kodak, sem qualquer compensação 
para você; (2) a Kodak não terá nenhuma obrigação de devolver sua ideia ou responder a você de 
qualquer forma; (3) a Kodak não terá nenhuma obrigação de manter a confidencialidade de sua ideia; 
e (4) a Kodak pode usar sua ideia para qualquer finalidade, inclusive dar sua ideia a outras pessoas. 

No entanto, a Kodak agradece comentários sobre muitas áreas de negócios existentes da Kodak que 
ajudarão a satisfazer as necessidades dos clientes, e os comentários podem ser fornecidos por meio das 
diversas áreas de contato listadas no Site. Qualquer opinião que você fornecer será considerada um 
Envio de acordo com os termos da seção Informações Enviadas pelo Usuário abaixo. 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy


Informações enviadas pelo usuário 
A Kodak não deseja receber de você informações confidenciais ou proprietárias por meio do Site. Você 
concorda que qualquer material, informação ou dados que transmita para nós ou publique no Site 
(cada um “Envio” ou coletivamente “Envios”) sejam considerados não confidenciais e não proprietários. 
Para todos os Envios, (1) você nos garante que tem o direito legal de publicar o Envio e que ele não 
violará nenhuma lei ou os direitos de qualquer pessoa ou entidade e (2) você concede à Kodak licença 
isenta de royalties, direito irrevogável, perpétuo e mundial de usar, distribuir, exibir e criar trabalhos 
derivados do Envio, em toda e qualquer mídia, de qualquer maneira, no todo ou em parte, sem 
qualquer restrição ou responsabilidade para com você. 

Segurança de senha 
Se você se registrar para se tornar membro do kodak.com, será responsável por manter a confidencialidade 
de suas informações de identificação e senha de membro e por restringir o acesso ao seu computador. 
Você concorda em aceitar a responsabilidade por todas as atividades que ocorrerem sob sua 
identificação e senha de membro. 

Disposições gerais 
Contrato Integral/Sem Renúncia. Estes Termos de Uso constituem o contrato integral das partes com 
relação ao assunto aqui tratado. Nenhuma renúncia da Kodak a qualquer violação ou inadimplência nos 
termos deste instrumento será considerada uma renúncia a qualquer violação ou inadimplência anterior 
ou posterior. 

Correção de Erros e Imprecisões. O Conteúdo pode conter erros tipográficos ou outros erros ou 
imprecisões e pode não estar completo ou atualizado. Portanto, a Kodak reserva-se o direito de corrigir 
qualquer erro, imprecisão ou omissão e de alterar ou atualizar o Conteúdo a qualquer momento sem 
prévio aviso. A Kodak, entretanto, não garante que qualquer erro, imprecisão ou omissão será corrigido. 

Aplicação/Resolução de Litígios/Eleição do Foro. Se qualquer parte deste Contrato for determinada por 
um tribunal de jurisdição competente como inválida ou inexequível, isso não afetará nenhuma outra 
disposição deste Contrato, todas as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. Todo e qualquer litígio 
relacionado a este Contrato, à Política de Privacidade da Kodak, uso do Site, qualquer outro site da 
Kodak, os Serviços ou o Conteúdo são regidos e interpretados de acordo com a legislação do Estado de 
Nova Iorque, independentemente de qualquer conflito de disposições legais. 

Alegações de violação de direitos autorais. De acordo com o Título 17, Código dos Estados Unidos, Seção 
512(c)(2), as notificações de alegada violação de direitos autorais devem ser enviadas ao Agente 
Designado do Provedor de Serviços. Consulte a nossa Notificação e procedimento para alegações de 
violação de direitos autorais. 

Estes Termos de Uso foram modificados pela última vez em 27 de junho de 2022.  

https://www.kodak.com/en/company/page/copyright-claims
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Aviso de privacidade da Kodak 
Atualizada em junho de 2021 

Nosso compromisso com privacidade 
Na Eastman Kodak Company, temos o compromisso de proteger sua privacidade. Nosso compromisso 
é proteger todas as informações pessoais que você nos fornecer e usar as informações pessoais de 
forma adequada. 

 

Informação aos residentes na Europa (EEE) 
Se estiver localizado no Espaço Econômico Europeu, consulte nosso aviso de privacidade complementar 
para obter informações adicionais exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE. 

 

Informação aos residentes na Califórnia (CA) 
Se residir na Califórnia, consulte nosso aviso de privacidade complementar para obter informações 
adicionais exigidas pela Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. 

 

Informação aos residentes no Brasil 
Se estiver localizado no Brasil, consulte nosso aviso de privacidade complementar para obter 
informações adicionais exigidas pela Lei Federal Nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
(“LGPD”) do Brasil. 

 

Informação aos clientes de serviços em nuvem 
Consulte nossa Declaração de Privacidade para Clientes de Serviços em Nuvem. 

 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-ccpa
https://www.kodak.com/en/company/page/information-for-brazilian-residents
https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-statement-cloud-services


Finalidade deste aviso 
Este Aviso de Privacidade explica como a Eastman Kodak Company (343 State Street, Rochester, 
NY 14650, EUA) (“Kodak”) usa e divulga informações pessoais. Também se aplica às afiliadas, sites, 
aplicativos e outras ofertas digitais da Kodak vinculadas a ele. O objetivo deste Aviso de Privacidade 
é informá-lo sobre as opções que você tem sobre a forma como as informações coletadas são usadas. 

 

OBSERVE: este Aviso de Privacidade não se aplica a sites hospedados por terceiros não afiliados, 
parceiros licenciados da marca Kodak ou lojas on-line não afiliadas que oferecem mercadorias da marca 
Kodak. Essas empresas têm suas próprias políticas de privacidade e perguntas sobre privacidade devem 
ser direcionadas a elas. 

Além disso: 

• Alguns sites internacionais da Kodak têm seus próprios avisos de privacidade específicos de cada 
país. Os mesmos lhe serão apresentados se você usar esses sites. 

• Em nossos sites de marcas compartilhadas (como os sites em que a Kodak apresentou conteúdo 
junto com um de nossos parceiros de varejo), pode ser apresentado um aviso de privacidade 
exclusivo para esse site. 

• Sites privados (como aqueles disponíveis apenas para revendedores e distribuidores) e sites 
criados para nossos funcionários (ou funcionários em potencial) também podem ter avisos de 
privacidade exclusivos para esses sites. 

Verifique o “link de privacidade” na parte inferior de cada site para ler as informações de privacidade 
associadas a cada site. Também é possível entrar em contato com o Escritório de Privacidade Kodak em 
privacy@kodak.com se tiver alguma dúvida. 

 

Suas informações pessoais 
O objetivo da Kodak ao coletar informações pessoais sobre você é, primeiro, proporcionar-lhe uma 
experiência significativa, agradável e personalizada e, segundo, facilitar o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços relevantes para clientes como você. As informações pessoais também nos permitem 
fornecer-lhe melhor serviço, adaptando nossas comunicações para atender aos seus interesses – entregar 
mais daquilo que você deseja e menos daquilo que você não deseja. 

 

Na Kodak, definimos “Informações Pessoais” como qualquer informação que possamos usar para 
identificar, localizar ou entrar em contato com você. Isso também inclui informações que podem estar 
associadas às suas Informações Pessoais, como dados demográficos. 

 



Os tipos de informação que coletamos são os seguintes: 

 

• Informações de contato que permitem nos comunicarmos com você, como seu nome, nome de 
usuário, endereço de correspondência, número de telefone, e-mail ou outros endereços que 
nos permitem enviar mensagens. 

• Informações de relacionamento que nos ajudam a fazer negócios com você, como preferências 
de produtos, compras e pagamentos, serviços que você usa e informações semelhantes que 
podem nos ajudar a entendê-lo e oferecer conteúdo e ofertas personalizados. 

• Dados de transação sobre suas interações com a Kodak, inclusive seu histórico de compras, 
informações de produtos e serviços, informações de conta e informações de como você usa 
nossos sites e aplicativos. Caso você adquira nossos produtos, também coletaremos 
informações de pagamento conforme necessário para processar seu pagamento. 

• Dados de triagem de pedido de exportação de cliente. A Kodak emprega tecnologia e usa 
dados de lista de observação pública obtidos do Descartes Systems Group para rastrear todos os 
pedidos de exportação em conformidade com as regras e regulamentos federais e internacionais 
dos EUA sobre controles de exportação para partes negadas e restritas. 

Como coletamos informações pessoais 
Coletamos Informações Pessoais de você e de outras fontes. 

 

• Informações que você fornece explicitamente. Para estabelecer sua conta, registrar produtos 
ou participar de vários programas on-line oferecidos pela Kodak, você será solicitado a nos 
fornecer determinadas informações, como seu nome, endereço de correspondência, endereço 
de e-mail e número de telefone. Você pode optar por não fornecer essas informações, mas 
talvez não consiga participar de alguns de nossos serviços ou ofertas. 

• Informações que coletamos automaticamente. Se você interagir conosco on-line, usamos 
tecnologias comuns da Internet, como cookies e beacons, para garantir a integridade de nosso 
site e personalizar partes do site para você. Informações adicionais sobre cookies e outras 
tecnologias de coleta de dados estão descritas abaixo. Para obter mais informações sobre 
cookies e como desativá-los, consulte nosso Aviso de Cookies. 

• Também podemos coletar informações de fontes publicamente disponíveis, como sites de mídia 
social, quando permitido pelos termos de serviço do site. Por exemplo, se você se comunicar 
com a Kodak usando o Facebook ou o Twitter, poderemos receber informações adicionais sobre 
você em seu perfil. Também podemos obter informações de fornecedores de dados terceirizados 
que nos ajudam a aprimorar nossos registros. 

https://www.descartes.com/resources/knowledge-center/descartes-denied-party-screeningtm-descartes-dpstm
https://www.kodak.com/go/cookies


Como usamos suas informações 
A Kodak usa suas Informações Pessoais para as seguintes finalidades: 

 

• Fornecer a você os produtos, conteúdos ou serviços solicitados e atividades relacionadas, como 
atendimento ao cliente, gerenciamento de conta, suporte e treinamento, relatórios e outros 
serviços relacionados à sua conta, 

• Fornecer a você comunicações de marketing e ofertas de produtos e serviços da Kodak e de 
nossos parceiros, inclusive ofertas personalizadas com base no uso de nossos produtos e para 
gerenciar suas preferências de comunicação, 

• Fornecer a você informações adicionais que possam ser de seu interesse, como boletins de 
suporte e anúncios da empresa, 

• Aplicar pesquisas e outros eventos promocionais, 
• Determinar se você está qualificado para determinados produtos, serviços ou ofertas, como 

descontos ou produtos oferecidos a determinados profissionais, 
• Compreender como usa nossos produtos, conteúdo e serviços, inclusive associando você 

a diferentes dispositivos que você pode usar para acessar nosso conteúdo, para fins de análise 
e desenvolvimento de produtos, bem como personalizar ofertas que lhe fazemos e 

• Gerenciar nossas necessidades diárias de negócios, como processamento de pagamentos 
e gerenciamento de contas financeiras, gerenciamento de contratos, administração de sites, 
continuidade de negócios e recuperação de desastres, segurança e prevenção de fraudes, 
governança corporativa, relatórios e conformidade legal. 

Por que compartilhamos suas informações 
Suas informações pessoais não serão alugadas ou vendidas a terceiros. A Kodak pode compartilhar suas 
informações pessoais nas seguintes circunstâncias: 

 

• Empresas que trabalham em nosso nome: contratamos outras empresas para realizar funções 
de suporte comercial em nosso nome, o que pode envolver o acesso à informações pessoais. 
Exigimos que essas empresas usem as informações apenas para fornecer os serviços contratados. 
Elas estão proibidas de transferir as informações para terceiros, exceto quando necessário para 
fornecer esses serviços. Alguns exemplos dessas funções de suporte comercial incluem 
atendimento de pedidos, execução de pesquisas com clientes, e-mails de marketing 
e gerenciamento de sistemas de informação. Também podemos disponibilizar informações 
agregadas para prestadores de serviços selecionados. 

• Vendedores on-line da Kodak Store: fornecemos uma quantidade limitada de informações 
pessoais a empresas que vendem produtos para clientes Kodak por meio da Kodak Store, 
conforme necessário para fins de atendimento, assistência ao cliente e conformidade. Essas 
empresas estão contratualmente proibidas de usar suas informações pessoais para marketing 
sem seu consentimento explícito. No entanto, se você fornecer suas informações pessoais 



diretamente a uma empresa do mercado, por exemplo ao registrar seu produto ou entrar em 
contato diretamente para obter suporte, a empresa coletará e usará suas informações pessoais 
de acordo com política de privacidade própria. 

• Subsidiárias e joint ventures Kodak: uma subsidiária ou joint venture é uma organização na qual 
a Kodak tem um participação mínima de 50%. A Kodak pode compartilhar suas informações 
pessoais com subsidiárias e joint ventures Kodak para permitir que você receba informações de 
marketing e de produtos. Se a Kodak compartilhar suas informações com uma subsidiária ou 
parceiro de joint venture, a Kodak exigirá que eles não transfiram suas informações para 
terceiros para fins de marketing ou usem suas informações de forma diferente de suas opções 
expressas. Se você indicou que não deseja receber nenhuma informação de marketing da 
Kodak, não compartilharemos suas informações com nossa subsidiária ou parceiro de joint 
venture para fins de marketing. 

• Páginas de marcas associadas e de parceiros: a Kodak pode compartilhar informações com 
empresas parceiras que apresentam conjuntamente ofertas ou promoções especiais em páginas 
de marcas associadas em nosso site. Você será notificado desse compartilhamento quando for 
solicitado a fornecer dados pessoais nessa página. O uso pelo parceiro de qualquer informação 
que você enviar será regido pelo aviso de privacidade próprio do parceiro, que você poderá 
examinar antes de enviar suas informações. 

• Transferência de negócios: a Kodak reserva-se o direito de transferir suas Informações Pessoais 
quando permitido por lei, como quando necessário para afetar a venda ou transferência de 
ativos comerciais, para fazer valer nossos direitos, inclusive nossos Termos de Uso ou Serviço, 
para proteger nossa propriedade ou para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança de 
terceiros, ou conforme necessário para apoiar funções de auditoria externa, conformidade 
e governança corporativa. Se o negócio for vendido ou transferido, a Kodak lhe dará 
a oportunidade de nos dizer para não transferirmos suas informações pessoais. Em alguns casos, 
isso pode significar que a nova organização não poderá continuar fornecendo a você os serviços 
ou produtos fornecidos pela Kodak. 

• Conforme exigência legal: também divulgamos Informações Pessoais quando exigido por lei, 
como em resposta a uma intimação, inclusive para órgãos de aplicação da lei e tribunais nos 
EUA e em outros países onde operamos, ou ordem judicial. 

Cookies e outras tecnologias de coleta de dados 
Quando você visita nosso site, usa nossos aplicativos móveis ou interage com nossos anúncios on-line ou 
comunicações por e-mail, podemos coletar determinadas informações por meios automatizados, usando 
tecnologias como cookies, pixel tags, ferramentas de análise de navegador, logs do servidor e web beacons. 

 

Em muitos casos, as informações que coletamos usando essas ferramentas são usadas apenas de 
maneira não identificável, sem qualquer referência a Informações Pessoais. Por exemplo, usamos as 
informações que coletamos sobre todos os usuários do site para otimizar nossos sites e entender os 
padrões de tráfego do site. Em alguns casos, associamos às suas Informações Pessoais as informações 
que coletamos usando cookies e outras tecnologias. Este Aviso de Privacidade descreve como usamos 
essas informações quando as associamos às suas Informações Pessoais. 



• Cookies: este site usa cookies próprios e de terceiros (para fins de criação de perfil) para oferecer 
a melhor e mais otimizada experiência de usuário, melhorar nosso site e mostrar publicidade de 
acordo com suas preferências. É possível alterar suas configurações de cookies a qualquer momento, 
mas partes deste site não funcionarão corretamente sem elas. Ao continuar a navegar neste site 
sem alterar suas configurações, consideraremos que você concorda com o uso de cookies e outros 
rastreadores conforme estabelecido em nosso Aviso de Cookies. Para obter mais informações 
sobre cookies e como desativá-los, consulte nosso Aviso de Cookies. 

• Flash Cookies: podemos usar Flash Cookies (também conhecidos como objetos compartilhados) 
e tecnologias semelhantes para personalizar e aprimorar sua experiência on-line. Um Flash 
Cookie é um pequeno arquivo de dados colocado em um computador que utiliza a tecnologia 
Adobe Flash. O Adobe Flash Player é um aplicativo que permite o desenvolvimento rápido de 
conteúdo dinâmico, como videoclipes e animações. 

Usamos Flash Cookies para personalizar e aprimorar sua experiência on-line e fornecer conteúdo para 
Flash players. Também podemos usar Flash Cookies para fins de segurança, para reunir determinadas 
métricas do site e para ajudar a lembrar configurações e preferências. Os Flash Cookies são geridos 
através de uma interface diferente da fornecida pelo seu navegador web. Para gerenciar Flash Cookies, 
visite o site da Adobe em 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html. 

 

Se desativar os Flash Cookies ou outras tecnologias semelhantes, esteja ciente de que pode não ter 
acesso a determinados conteúdos e recursos do produto. 

 

• Pixel tags e web beacons: pixel tags e web beacons são pequenas imagens gráficas e pequenos 
blocos de código colocados em páginas do site, anúncios ou em e-mails que nos permitem 
determinar se você executou uma ação específica. Por exemplo, pixel tags e web beacons nos 
informam se você acessou uma página da web ou abriu um e-mail. Estas ferramentas permitem-
nos medir a resposta às nossas comunicações e melhorar as nossas páginas web e promoções. 

• Logs de servidor e outras tecnologias: coletamos muitos tipos diferentes de informações de 
logs de servidor e outras tecnologias. Por exemplo, coletamos informações sobre o dispositivo 
que você usa para acessar nosso site, o tipo de sistema operacional, o tipo de navegador, 
o domínio e outras configurações do sistema, bem como o idioma que o sistema usa e o país 
e fuso horário em que seu dispositivo está localizado. Nossos logs de servidor também registram 
o endereço IP do dispositivo que você usa para se conectar à Internet. Um endereço IP é um 
identificador exclusivo do qual os dispositivos precisam para identificar e se comunicar uns com 
os outros na Internet. Na maioria dos casos, analisamos endereços IP agregados para fins de 
administração do sistema e para coletar informações demográficas gerais. Também podemos 
coletar informações sobre o site que você estava visitando antes de vir para a Kodak e o site que 
você visitar após sair de nosso site. Essas ferramentas nos ajudam a melhorar a experiência do 
usuário e a fornecer nossos serviços. 

https://www.kodak.com/go/cookies


• Informações do dispositivo: podemos usar informações do dispositivo para autenticar usuários. 
Por exemplo, podemos usar seu endereço IP, informações do navegador ou outros dados 
fornecidos por seu navegador ou dispositivo para identificar o dispositivo que está sendo usado 
para acessar uma plataforma Kodak. Também podemos usar técnicas relacionadas a dispositivos 
para associá-lo a diferentes dispositivos que você pode usar para acessar nosso conteúdo, 
inclusive para fins de proteção contra fraudes e para direcionar melhor a publicidade. 

Informações de privacidade on-line 
• Publicidade de terceiros: temos relacionamento com empresas de publicidade de terceiros que 

colocam anúncios e executam funções de rastreamento e relatórios para nosso site e outros 
sites. Embora não compartilhemos nenhuma informação pessoal com essas empresas de 
publicidade de terceiros, elas podem colocar cookies em seu computador quando você visita 
nosso site ou outros sites para que possam exibir anúncios direcionados a você. Este Aviso de 
Privacidade não abrange os métodos de coleta ou uso das informações coletadas por essas 
empresas. Para obter mais informações sobre publicidade de terceiros, leia ou consulte nosso 
Aviso de Cookies. 

• Informações de rastreamento do navegador: embora atualmente nossos sites não tenham um 
mecanismo para reconhecer os sinais “Não rastrear” do navegador web, oferecemos aos nossos 
clientes opções para gerenciar suas preferências de exibição de anúncios conforme descrito em 
nosso Aviso de Cookies. Para saber mais sobre os sinais de rastreamento do navegador e “Não 
rastrear”, visite http://www.allaboutdnt.org/. 

• Interações de mídia social e publicidade baseada em interesse: nossos sites podem permitir 
que você interaja conosco e com outras pessoas por meio de sites de mídia social como 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Podemos coletar informações de fontes publicamente 
disponíveis, como sites de mídia social, conforme permitido pelos termos de serviço do site. 
Leia a declaração de privacidade da plataforma de mídia social para entender suas opções de 
privacidade e compartilhamento de dados. 

Podemos exibir para você publicidade baseada em interesse quando estiver usando plataformas como 
Facebook e Google. Essas plataformas nos permitem personalizar a publicidade que exibimos. Não 
compartilhamos nenhuma de suas informações pessoais com essas plataformas para segmentação de 
anúncios, embora possamos converter seu e-mail em um número único que possa ser combinado pela 
plataforma com seu usuário para permitir a entrega da publicidade. Além disso, embora não 
forneçamos nenhuma informação pessoal a essas plataformas, elas podem obter informações sobre 
indivíduos que respondem aos anúncios que veiculamos. 

 

• Aplicativos móveis: oferecemos aplicativos móveis que, em alguns casos, permitem que você 
acesse sua conta, interaja conosco on-line e receba outras informações por meio de 
smartphone. As Informações Pessoais coletadas pela Kodak por meio de aplicativos móveis 
vinculados a este Aviso de Privacidade são tratadas de acordo com os termos deste Aviso de 
Privacidade. 

https://www.kodak.com/go/cookies
https://www.kodak.com/go/cookies


Ao usar nosso site ou baixar nossos aplicativos móveis, você pode optar por nos permitir obter sua 
localização precisa. Usamos essas informações para personalizar nossa resposta às suas solicitações. 
Por exemplo, se estiver procurando por um cinema que ofereça serviços de projeção de filmes, 
exibiremos os da sua região. Podemos compartilhar sua localização com serviços de mapeamento de 
terceiros (por exemplo, Apple Maps, Google Maps) para fazer isso. Também podemos oferecer 
notificações automáticas (ou "push"). Forneceremos notificações push apenas a clientes que optarem 
por receber tais notificações. Não é necessário fornecer informações de localização ou ativar notificações 
push para usar qualquer um de nossos aplicativos móveis. Se tiver dúvidas sobre privacidade de 
localização e notificação, entre em contato com seu provedor de serviços móveis ou com o fabricante do 
dispositivo para saber como ajustar suas configurações. 

 

Suas opções 
A Kodak oferece diferentes opções sobre como nos comunicamos com você e usamos suas informações. 

 

• É possível limitar as informações fornecidas à Kodak. A participação em promoções e programas 
é voluntária. 

• Você pode limitar as comunicações que a Kodak lhe envia. Para desativar o envio de e-mails de 
marketing, basta clicar no link “cancelar inscrição” na parte inferior de qualquer e-mail de 
marketing que enviarmos. Para obter informações adicionais sobre a recusa de e-mail da Kodak, 
visite www.kodak.com/go/unsubscribe. Observe que, mesmo que desative o envio de e-mails de 
marketing, ainda podemos precisar entrar em contato com você com informações transacionais 
importantes sobre sua conta. Por exemplo, mesmo que você desative o envio, ainda podemos 
enviar confirmações de atividades ou alertas de fraude. 

• Para revogar as permissões que você pode ter dado para enviar mensagens de texto, envie STOP 
em resposta a qualquer mensagem. 

Além dessas opções, respeitamos os direitos que você pode ter sob qualquer legislação de privacidade 
aplicável. Se tiver alguma dúvida sobre suas opções ou precisar de ajuda, entre em contato com 
privacy@kodak.com. 

 

Proteção de suas informações 
A Kodak implementa grande variedade de medidas de segurança administrativas, gerenciais e técnicas 
para ajudar a proteger suas informações pessoais conforme a legislação e regulamentos aplicáveis. 
A Kodak possui Normas de Controle Interno que se relacionam especificamente ao tratamento de 
informações pessoais. Isso inclui certos controles, como criptografia, para ajudar a proteger as 
informações que coletamos on-line. Por exemplo, durante transmissão, usamos tecnologia como 
criptografia para proteger informações pessoais confidenciais (como o número da sua conta). 



Reteremos suas Informações Pessoais pelo tempo que as informações forem necessárias para os fins 
listados acima e por qualquer período adicional que possa ser exigido ou permitido por lei. 

 

Política de proteção do Número de Previdência Social 
Nos EUA, a Kodak coleta Números de Previdência Social no curso normal dos negócios. A Kodak 
implementou proteções técnicas, físicas e administrativas razoáveis para ajudar a proteger os Números 
de Previdência Social contra uso ilegal e divulgação não autorizada. Todos os associados e contratados 
são obrigados a seguir esses procedimentos estabelecidos, tanto on-line quanto off-line. O acesso aos 
Números de Previdência Social limita-se aos funcionários e contratados que precisam acessar as 
informações para realizar tarefas para a Kodak. Os Números de Previdência Social são divulgados apenas 
para os prestadores de serviços, auditores, consultores e/ou sucessores interessados que estejam legal 
ou contratualmente obrigados a protegê-los ou conforme exigido ou permitido por lei. 

 

Transferências internacionais 
A Kodak está sediada nos EUA e opera globalmente, com afiliadas e prestadores de serviços localizados 
em todo o mundo. Em consequência, suas Informações Pessoais podem ser transferidas, armazenadas 
ou processadas em outros países, inclusive os EUA, que podem não ter leis equivalentes de privacidade 
ou proteção de dados. No entanto, independentemente de para onde suas Informações Pessoais sejam 
transferidas, nós as protegeremos de acordo com este Aviso de Privacidade e a legislação aplicável. 

 

Comunidades 
Alguns de nossos sites podem permitir sua participação em serviços públicos, como fóruns de discussão, 
bate-papos e eventos ao vivo. Tenha cuidado ao publicar seus dados pessoais ao usar esses serviços. 
Esteja ciente de que ao divulgar dados pessoais nesses sites, como seu nome, nome de membro, 
endereço de e-mail etc., as informações podem ser coletadas e usadas por terceiros para enviar e-mails 
não solicitados. Os serviços são abertos ao público, e o que você publica ali pode ser visto por qualquer 
pessoa e não é protegido. 

 

Links externos 
Alguns sites da Kodak contêm links de e para outros sites, por exemplo sites de mídia social como 
Facebook e Twitter. A Kodak não é responsável pelas práticas de privacidade desses sites. A Kodak 
incentiva você a verificar as práticas de privacidade desses sites. 



Seus direitos 
Se você for um usuário registrado, poderá revisar e atualizar seu perfil usando seu nome de usuário 
e senha. Pode, também, entrar em contato com o representante de atendimento ao cliente. 

 

Pode ter o direito, conforme a legislação aplicável, de acessar, corrigir, atualizar, apagar e bloquear suas 
informações pessoais. Em algumas circunstâncias, você pode ter o direito de se opor ao processamento 
de suas informações pessoais. Para exercer seus direitos, entre em contato com privacy@kodak.com. 

 

Candidatos a vagas de emprego 
Se você se candidatou a uma vaga de emprego na Kodak, as Informações Pessoais enviadas com sua 
solicitação de emprego serão usadas apenas para recrutamento e outras finalidades habituais de 
recursos humanos, inclusive quaisquer relatórios governamentais e obrigações de manutenção de 
registros. 

 

Direitos de privacidade da Califórnia 
A Seção 1798 do Código Civil da Califórnia permite que os residentes da Califórnia solicitem às empresas 
com as quais tenham relacionamento comercial estabelecido que forneçam determinadas informações 
sobre o compartilhamento de informações pessoais das empresas com terceiros para fins de marketing 
direto. A Kodak não compartilha informações pessoais de consumidores da Califórnia com terceiros para 
fins de marketing sem consentimento. 

 

Os clientes da Califórnia que desejem solicitar mais informações sobre nossa conformidade com esta lei 
ou que tenham perguntas ou dúvidas sobre nossas práticas de privacidade podem entrar em contato 
com o Escritório de Privacidade Kodak no endereço fornecido abaixo. 

 

Dados de crianças 
Os sites e aplicativos da Kodak não são direcionados a crianças menores de 16 anos e não coletamos 
intencionalmente nenhuma informação pessoal diretamente de crianças menores de 16 anos. 
Se acredita que a Kodak esteja processando de forma inadequada informações referentes a uma 
criança, entre em contato conosco usando as informações fornecidas na seção abaixo para que 
possamos investigar e restringir os dados. 



Como entrar em contato conosco 
Se tiver perguntas ou dúvidas sobre privacidade, entre em contato conosco pelo e-mail 
privacy@kodak.com ou pelo correio para: 

 

Eastman Kodak Company 

Escritório de Privacidade 

13th Floor, Bldg. 7 

343 State Street 

Rochester, NY 14650-0205 

 

O Escritório de Privacidade da Kodak trabalhará com você para resolver quaisquer dúvidas que 
você tenha. 

 

Alterações deste Aviso de Privacidade 
A Kodak reserva-se o direito de atualizar periodicamente este Aviso de Privacidade. No caso de 
alteração material, publicaremos um anúncio em destaque nesta página e, no caso de uma alteração 
material que afete informações pessoais coletadas anteriormente, notificaremos por e-mail os clientes 
cujas informações pessoais forem afetadas. 

  



Informação aos residentes no EEE 
A Kodak está publicando este aviso de privacidade complementar para fornecer aos indivíduos do Espaço 
Econômico Europeu (EEE) as informações adicionais exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de 
Dados da UE. Essas disposições, juntamente com as declarações no Aviso de Privacidade da Kodak, 
explicam nossas práticas em relação aos dados pessoais no EEE. 

 
1. Informações sobre a Kodak 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 
EUA 

Nosso representante nos EEE: 
Kodak GmbH 
Data Privacy 
Hedelfinger Str. 60 
70327 Stuttgart 
Alemanha 

Diretor de Privacidade da Kodak: 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail: privacy@kodak.com 
 

2. Os Objetivos e Base Legal para Processamento, inclusive Interesses 
Legítimos 

O Aviso de Privacidade da Kodak explica os motivos pelos quais processamos 
suas informações pessoais. Apenas processamos Informações Pessoais 
quando temos uma base legal para o processamento, como: 

o Para cumprir um contrato com você e para fins intimamente 
relacionados, como processamento de pagamentos e gerenciamento 
de contas financeiras, gerenciamento de contratos, administração 
de sites, continuidade de negócios e recuperação de desastres, 
segurança e prevenção de fraudes, governança corporativa, 
relatórios e conformidade legal, 

o Com seu consentimento (ou desde que não tenha feito objeções, 
conforme aplicável), para lhe fornecer comunicações de marketing. 

mailto:privacy@kodak.com


Também podemos processar suas Informações Pessoais para fins de nossos 
interesses legítimos (ou para os interesses legítimos de sua empresa), desde 
que tal processamento não prevaleça sobre seus direitos e liberdades. 
Em particular, podemos processar suas informações pessoais conforme 
necessário para: 

o Proteger você, nós ou outros de ameaças (como ameaças de 
segurança ou fraude), 

o Cumprir as leis que nos são aplicáveis em todo o mundo, 

o Ativar ou administrar nossos negócios, como controle de 
qualidade, relatórios consolidados e atendimento ao cliente, 

o Gerenciar transações corporativas, como fusões ou aquisições, e 

o Compreender e melhorar nossos negócios ou relacionamentos 
com os clientes em geral. 

3. Tomada de decisão e criação de perfil automatizados 

Podemos usar perfis para entender como você usa nossos produtos 
e serviços, para manter e melhorar nossos produtos e serviços, para medir 
o desempenho, para fornecer personalização e para comunicação com você. 
Podemos usar dados demográficos, geográficos, comportamentais e/ou 
transacionais para personalizar comunicações e promoções com base em 
suas necessidades e preferências, personalizar nossos serviços, fornecer 
nossos serviços para criar produtos e serviços aprimorados ou novos. 

Não tomaremos decisões automatizadas sobre você que possam afetar 
significativamente o indivíduo, a menos que (1) a decisão seja necessária 
como parte de um contrato que temos com você ou (2) sejamos obrigados 
por lei a usar a tecnologia. 
 

4. Quando você está obrigado a fornecer informações pessoais à Kodak 

Na maioria dos casos, você não é obrigado por lei a fornecer Informações 
Pessoais à Kodak. Você é obrigado a fornecer certas Informações Pessoais 
para nos permitir enviar uma oferta ou firmar um contrato com você para que 
possa usar nossos produtos e serviços. Alguns elementos de dados são 
obrigatórios para nossos contratos. Se não fornecer esses elementos de 
dados, não poderemos fazer negócios com você. 
 

5. Seus direitos 

Conforme descrito no Aviso de Privacidade On-line da Kodak, sempre 
é possível contestar nossas comunicações de marketing. Para desativar 
o envio de e-mails, clique no link “cancelar inscrição” no fim de qualquer 
e-mail que lhe enviarmos. 



A Kodak também respeita os direitos dos residentes do EEE para acessar, 
corrigir e solicitar cancelamento ou restrição de informações pessoais 
conforme exigência legal. Isso significa que: 

o Você tem direito de saber se a Kodak mantém ou não suas 
Informações Pessoais. Caso obtenhamos informações pessoais, 
por solicitação, forneceremos uma cópia a você (sujeito aos 
direitos de outros). Se as informações estiverem incorretas ou 
incompletas, você terá o direito de solicitar que sejam atualizadas. 

o Você tem direito de contestar nosso processamento de suas 
Informações Pessoais. 

o Você também pode solicitar que excluamos ou restrinjamos suas 
informações pessoais. 

Para exercer esses direitos, preencha o formulário de acesso a dados 
pessoais ou escreva para o endereço acima e será atendido por um membro 
da equipe de privacidade. Entenda que poderemos ter que verificar sua 
identidade antes de processar a solicitação. 

Se achar que violamos a legislação aplicável ao processar suas Informações 
Pessoais, poderá entrar com uma reclamação junto ao Diretor de Privacidade 
da Kodak (privacy@kodak.com) ou uma autoridade fiscalizadora. 
 

6. Transferências internacionais 

Quando existirem, a Kodak utiliza entidades afiliadas locais para fornecer 
produtos e serviços no mercado respectivo. Para dispor de ponto de contato 
local para nossos clientes, clientes potenciais e outros indivíduos interessados, 
a Kodak pode compartilhar detalhes de contato e outras informações relevantes 
com a entidade legal sediada no mesmo país que a empresa ou indivíduo. 

A Kodak é uma organização global com regras e responsabilidades espalhadas 
por muitas entidades e países diferentes e, por esse motivo, conforme descrito 
no Aviso de Privacidade On-line da Kodak, suas Informações Pessoais 
podem ser transferidas, armazenadas ou processadas nos Estados Unidos 
e em outros países que não possuem legislação de privacidade e proteção 
de dados equivalente. 

Normalmente, utilizamos Cláusulas Contratuais Padrão para garantir que as 
Informações Pessoais sejam protegidas adequadamente quando forem 
transferidas para fora do Espaço Econômico Europeu ou Suíça, mas 
também podemos realizar transferências para destinatários com regras 
corporativas vinculantes aprovadas ou para destinatários nos Estados 
Unidos certificados conforme a Estrutura Legal de Proteção da Privacidade 
UE-EUA e/ou Suíça-EUA. 
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Entre em contato conosco pelo e-mail privacy@kodak.com se desejar mais 
informações sobre transferências internacionais ou obter uma cópia das 
Cláusulas Contratuais Padrão. 
 

7. Retenção de dados 

Reteremos suas Informações Pessoais enquanto forem necessárias para os 
fins estabelecidos na Seção 3 acima e por qualquer período adicional exigido 
ou permitido pela legislação. Você pode solicitar a exclusão de suas 
Informações Pessoais preenchendo o formulário de acesso a dados 
pessoais. A menos que haja exigência legal para reter suas informações, 
a exclusão será feita dentro de 30 dias de sua solicitação. 
 

8. Como entrar em contato conosco e com o Diretor de Privacidade 

Entre em contato conosco se tiver qualquer pergunta ou comentário sobre 
nossas práticas de privacidade e este Aviso de Privacidade. Você sempre 
poderá entrar em contato conosco pelo e-mail privacy@kodak.com. Também 
pode entrar em contato conosco por correio nos endereços acima. 
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Informação aos residentes no Brasil 
A Kodak está publicando este aviso de privacidade complementar para fornecer aos 
indivíduos no Brasil as informações adicionais exigidas pela Lei Federal Nº 13.709/2018 - 
Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) do Brasil. Estas disposições, juntamente 
com as declarações do Aviso de Privacidade da Kodak, explicam nossas práticas para 
dados pessoais sujeitos à LGPD (“Dados de Brasileiros”). 

1. Informações sobre a Kodak 

Este aviso é fornecido pela Kodak nos Estados Unidos (como controladora) 
a si mesma e suas afiliadas. 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 EUA 

Diretor de Privacidade da Kodak 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail: privacy@kodak.com 

2. Os Objetivos e Base Legal para Processamento, inclusive Interesses 
Legítimos 

O Aviso de Privacidade da Kodak explica os motivos pelos quais processamos 
Dados de Brasileiros. Apenas processamos Dados de Brasileiros quando 
temos base legal para o processamento, como para os seguintes tipos de 
atividades de processamento: 

o Para cumprir um contrato com você e para fins intimamente relacionados, 
como processamento de pagamentos e gerenciamento de contas 
financeiras, gerenciamento de contratos, administração de sites, 
continuidade de negócios e recuperação de desastres, segurança 
e prevenção de fraudes, governança corporativa, relatórios 
e conformidade legal, 

o Com seu consentimento (ou desde que não tenha feito objeções, 
conforme aplicável), para lhe fornecer comunicações de marketing. 

Também podemos processar seus dados pessoais para fins de nossos 
interesses legítimos (ou para os interesses legítimos de sua empresa), desde 
que tal processamento não prevaleça sobre seus direitos e liberdades. Em 
particular, podemos processar Dados de Brasileiros conforme necessário para: 
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o Proteger você, nós ou outros de ameaças (como ameaças de segurança 
ou fraude), 

o Cumprir as leis que nos são aplicáveis em todo o mundo, 

o Ativar ou administrar nossos negócios, como controle de qualidade, 
relatórios consolidados e atendimento ao cliente, 

o Gerenciar transações corporativas, como fusões ou aquisições, e 

o Compreender e melhorar nossos negócios ou relacionamentos com os 
clientes em geral. 

3. Tomada de decisão e criação de perfil automatizados 

Podemos usar perfis para entender como você usa nossos produtos 
e serviços, para manter e melhorar nossos produtos e serviços, para medir 
o desempenho, para fornecer personalização e para comunicação com você. 
Podemos utilizar dados demográficos, geográficos, comportamentais e/ou 
transacionais para adaptar comunicações e promoções com base em suas 
necessidades e preferências para personalizar nossos serviços, fornecer 
nossos serviços, criar produtos e serviços aprimorados ou novos. 

Não tomaremos decisões automatizadas que afetem significativamente 
o indivíduo, a menos que (1) a decisão seja necessária como parte de um 
contrato que temos com você ou (2) sejamos obrigados por lei a usar 
a tecnologia. 

4. Quando você está obrigado a fornecer dados pessoais à Kodak 

Na maioria dos casos, você não é obrigado por lei a fornecer dados pessoais 
à Kodak. Você é obrigado a fornecer certos dados pessoais para nos permitir 
enviar uma oferta ou firmar um contrato com você para que possa usar nossos 
produtos e serviços. Alguns elementos de dados são obrigatórios para nossos 
contratos. Se não fornecer esses elementos de dados, não poderemos fazer 
negócios com você. 

5. Seus direitos 

Conforme descrito no Aviso de Privacidade da Kodak, sempre é possível 
contestar nossas comunicações de marketing. Para desativar o envio de 
e-mails, clique no link “cancelar inscrição” no fim de qualquer e-mail que 
lhe enviarmos. 

A Kodak também respeita os direitos dos residentes no Brasil de acessar, 
corrigir e solicitar exclusão ou restrição de seus dados pessoais como exige 
a LGPD. Isso significa que: 

o Você tem direito de saber que a Kodak mantém seus dados pessoais. 



o Se tivermos seus dados pessoais, terá direito de acessá-los. 

o Você tem direito de nos pedir para corrigir ou atualizar informações 
incompletas, inexatas ou desatualizadas. 

o Você tem direito de nos pedir para anonimizar, bloquear ou eliminar 
dados pessoais excessivos ou desnecessários ou quaisquer dados 
pessoais processados de maneira desconforme com a LGPD. 

o Você tem direito à portabilidade dos dados conforme os regulamentos de 
autoridade nacional. 

o Você tem direito de receber informações sobre as entidades públicas 
e privadas com as quais compartilhamos seus dados pessoais. 

o Se estivermos processando seus dados pessoais com base em seu 
consentimento você também terá direito de (1) ser informado sobre 
a possibilidade de não dar consentimento e das consequências ao não 
fazer isso, (2) revogar seu consentimento e (3) solicitar a exclusão de 
seus dados pessoais, sujeito a nossos direitos de reter dados de acordo 
com a LGPD. 

Para exercer esses direitos, preencha o formulário de acesso a dados 
pessoais ou escreva para o endereço acima e será atendido por um membro 
da equipe de privacidade. Entenda que poderemos ter que verificar sua 
identidade antes de processar a solicitação. Além disso, seus direitos podem 
estar sujeitos a algumas limitações de acordo com a LGPD. Se recusarmos 
sua solicitação, explicaremos os motivos da recusa. 

Se achar que violamos a legislação aplicável ao processar seus dados 
pessoais, poderá entrar com uma reclamação junto ao Diretor de Proteção 
de Dados da Kodak (privacy@kodak.com) ou com uma autoridade 
fiscalizadora. 

6. Compartilhamento de dados pessoais 
o Conforme descrito no Aviso de Privacidade da Kodak, somente 

compartilhamos Dados de Brasileiros: Com nossas afiliadas que utilizam 
dados pessoais para os fins acima estabelecidos. (Por exemplo, a Kodak 
utiliza entidades afiliadas locais para fornecer produtos e serviços no 
mercado respectivo. Para dispor de ponto de contato local para nossos 
clientes, clientes potenciais e outros indivíduos interessados, a Kodak 
pode compartilhar detalhes de contato e outras informações relevantes 
com a entidade legal sediada no mesmo país que a empresa ou indivíduo), 

o Com nossos prestadores de serviço (processadores de dados) ou outros 
conforme necessário para fornecer serviços, por exemplo, ao 
compartilharmos seus dados com vendedores de loja on-line, para 
atender seus pedidos, 

o Com seu consentimento, por exemplo, quando você aproveita a oferta de 
um parceiro, ou 
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o Como permite a LGPD (a partir de conexão com a venda de ativos do 
negócio) ou exigência legal. 

7. Transferências internacionais 

Conforme descrito no Aviso de Privacidade da Kodak, seus dados pessoais 
podem ser transferidos, armazenados ou processados nos Estados Unidos 
e em outros países que não possuem legislação de privacidade e proteção 
de dados equivalente. No entanto, a Kodak fornece meios para que os Dados 
de Brasileiros sejam sempre processados de acordo com a LGPD. 

Normalmente, utilizamos cláusulas contratuais padrão para garantir que os 
Dados de Brasileiros sejam protegidos adequadamente quando forem 
transferidos para fora do Brasil, mas também podemos realizar transferências 
para destinatários com regras corporativas globais aprovadas ou permitidas 
pela legislação. 

8. Retenção de dados 

Retemos Dados de Brasileiros pelo tempo que as informações sejam 
necessárias para os fins listados acima e por qualquer período adicional que 
possa ser exigido ou permitido por lei. Você pode solicitar a exclusão de seus 
dados pessoais preenchendo o formulário de solicitação de dados pessoais. 
Se não tivermos base legal para reter suas informações, faremos a exclusão 
conforme a legislação aplicável. 

9. Como entrar em contato conosco e com o Diretor de Proteção de Dados 

Entre em contato conosco se tiver qualquer pergunta ou comentário sobre 
nossas práticas de privacidade e este Aviso de Privacidade. Você sempre 
poderá entrar em contato conosco pelo e-mail privacy@kodak.com. Também 
pode entrar em contato conosco por correio nos endereços acima. 
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