Perguntas frequentes sobre a GDPR
A Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR) afeta tanto os cidadãos da União Europeia (UE) quanto
empresas como a Eastman que fazem negócios lá. A lei foi criada para proteger os dados
coletados pelas empresas e oferecer às pessoas que vivem na UE direitos para entender o que
está sendo feito com as informações.
Abaixo está uma lista de perguntas que devem fornecer uma compreensão geral da GDPR e seu
impacto sobre você e a Eastman:
O que é GDPR?
GDPR significa Regulação Geral de Proteção de Dados (do inglês, General Data Protection
Regulation). É uma nova regulamentação europeia voltada para a unificação da privacidade em
toda a União Europeia e à proteção dos dados pessoais das pessoas em causa. Ela começou a ser
aplicada em 25 de maio de 2018, substituindo as leis que datam de 1996.
A quem a regulamentação se aplica?
A regulamentação se concentra na proteção do titular dos dados em relação ao processamento
e o movimento de dados pessoais. O titular dos dados deve ser uma pessoa física que viva na
União Europeia. Não se baseia na cidadania europeia. Não são entidades corporativas.
O que são considerados dados pessoais?
Dados pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa física identificável. Alguns
exemplos são nome, número de telefone (comercial ou pessoal), endereço de e-mail (comercial
ou pessoal), número de identificação, dados de localização, números de cartão de crédito,
identificador on-line ou um ou mais fatores físicos, fisiológicos, genéticos, mentais, econômicos
culturais ou sociais do titular dos dados. Essa lista é expandida para além do que é normalmente
considerado informação pessoal identificável (PII).
Quais são os direitos concedidos ao titular dos dados no âmbito da GDPR?
A regulamentação oferece ao titular dos dados:
• o direito de acesso aos seus dados
• o direito de retificar seus dados
• o direito de apagar seus dados
• o direito de restringir o processamento dos seus dados
• o direito à portabilidade de dados
• o direito de contestar
Quais são as bases legais nas quais a Eastman pode coletar e processar dados pessoais?
• O titular dos dados pode dar o seu consentimento
• O titular dos dados concorda com base no desempenho do contrato
• Para a Eastman cumprir as obrigações legais ao abrigo da legislação da União ou dos
Estados-Membros
• Proteger os interesses vitais de uma pessoa física
• Desempenhar uma tarefa de interesse público definida por uma lei da União ou de um
Estado-Membro
• Para fins de interesses legítimos da Eastman ou de terceiros

Quem é afetado pela GDPR?
Qualquer pessoa que interaja com funcionários, contratados, fornecedores e clientes que
residam na Europa.
Quais são as responsabilidades da Eastman com a GDPR?
A Eastman deve garantir que os dados pessoais sejam processados de forma legal, justa e
transparente. Quaisquer dados pessoais devem ser coletados por motivos específicos, explícitos
e legítimos. A coleta de dados pessoais deve ser limitada ao que é necessário. Para fazer isso, a
Eastman precisa saber
• quais dados pessoais estão sendo coletados
• onde os dados pessoais estão sendo armazenados
• por quanto tempo os dados pessoais estão sendo armazenados (ou os critérios para
determinar esse período)
• qual é o propósito do processamento (uso) dos dados pessoais
• a base jurídica para o tratamento de dados pessoais
• quem tem acesso aos dados pessoais (incluindo terceiros)
• como os dados pessoais são protegidos

