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Aviso de Privacidade 

Controle Conjunto 

Canal de Denúncias (Whistleblower System) – Subgrupo Porsche 

Porsche Brasil 

 

I. Quais são os motivos para o controle conjunto? 

 

A Porsche AG e as Empresas do Grupo afiliadas de acordo com a Sec. 17 da Lei Alemã de 

Sociedades Anônimas (AktG) (individualmente “Empresas do Grupo”, conjuntamente 

“Subgrupo Porsche”) se dispõe a adaptar e desenvolver ainda mais o Canal de Denúncia interno. 

Mais informações sobre o Canal de Denúncia e as respectivas operações de tratamento de dados 

podem ser encontradas no seguinte1 site: 

 

https://www.porsche.com/filestore/download/international/none/aboutporsche-overview-

compliance-overview-general/default/005056bbdc38/Privacy-Notice-Whistleblower-System-

General-Information.pdf 

 

As Empresas do Grupo operam o Canal de Denúncia como controladores conjuntos, de acordo 

com o art. 42, §1º, II da LGPD. De acordo com as responsabilidades enunciadas na Seção III, as 

Empresas do Grupo determinarão as finalidades e os meios de tratamento de dados realizado por 

elas em conjunto (“tratamento conjunto de dados”). 

 

Para este fim, as Empresas do Grupo firmaram um acordo de controle conjunto, que define os 

deveres, direitos e responsabilidades específicas de cada uma dela no tratamento conjunto de dados 

pessoais no curso das Investigações do Canal de Denúncia. Na forma do art. 26 do Acordo de 

Grupo. 26 (2) frase 2 GDPR, gostaríamos de informá-lo sobre as principais disposições desse 

documento. 

 

II. Qual é o escopo do Acordo de Grupo? 

 

O controle conjunto aplica-se, em termos concretos, a toda operação e organização do Canal de 

Denúncias dentro do Subgrupo Porsche. Isto se aplica em particular à administração interna do 

Canal de Denúncia e ao desempenho de procedimentos específicos de Denúncia. As Empresas do 

Grupo utilizam uma plataforma uniforme e sistemas de TI para essa finalidade. Por meio deste 

procedimento padronizado, as Empresas do Grupo garantem que as Violações da lei dentro do 

Subgrupo Porsche sejam investigadas, remediadas e sancionadas em conformidade com padrões 

uniformes. As Empresas do Grupo são responsáveis, cada uma de forma independente, por 

investigar e sancionar Violações por Empregados identificados em procedimentos de Denúncia de 

irregularidades. O Acordo de Grupo protege as respectivas operações de tratamento de dados. 

 

                                                           
1 Informações em inglês 
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III. Quais etapas do processo se aplica ao controle conjunto? 

 

A seção a seguir descreve as principais disposições do Acordo de Grupo. 

 

 

1. Responsabilidades em termos de tratamento de dados 

 

O Acordo de Grupo define particularmente as principais responsabilidades em termos de 

tratamento de dados dentro do Canal de Denúncia. A Porsche AG desempenha um papel central 

no sistema de Denúncias. As principais responsabilidades em termos de tratamento de dados no 

curso de Investigações do Canal de Denúncia são descritas a seguir: 

 

 Processos e estruturas: A Porsche AG fornece a infraestrutura técnica e organizacional 

necessária para o desempenho efetivo dos procedimentos de Denúncia de irregularidades. Isto 

inclui a organização de canais de comunicação internos e externos. A Porsche AG possui a 

responsabilidade central pelas estruturas e processos correspondentes. 

 

 Troca de dados em relação às Denúncias recebidas: Empresas do Grupo que recebem 

denúncias sobre potenciais Violações graves2 ("Violações Graves") são obrigadas a encaminhá-

las de forma centralizada à Porsche AG. 

 

 Processamento de procedimentos específicos de Denúncias - Violações Graves: Se as 

Denúncias recebidas indicarem Violações Graves pelos Empregados, a Porsche AG é responsável 

por iniciar o procedimento de Investigação da Denúncia. Isto se aplica, dentre outros, à verificação 

da plausibilidade das Denúncias recebidas, ao planejamento e execução das medidas necessárias 

para investigar os fatos do caso e a preparação de um relatório final. As medidas investigativas 

podem incluir a entrevista dos titulares dos dados e a avaliação dos registros dos dados e 

documentos. 

 

 Processamento de procedimentos específicos de Denúncias - Outras Violações: Se as 

Denúncias recebidas indicarem outras violações, as respectivas Empresas do Grupo conduzirão 

independentemente o procedimento de Denúncia. 

 

 Cooperação durante o processo de investigação: A Porsche AG e quaisquer Empresas 

do Grupo que possam estar envolvidas, cooperarão nos procedimentos de Denúncia a fim de 

investigar efetivamente quaisquer suspeitas relatadas. Essa cooperação pode exigir uma 

transferência mútua de dados pessoais. 

 

                                                           
2 As Violações são infrações intencionais ou culposas da legislação (por exemplo, leis, portarias etc.) ou de regulamentos internos da empresa, 

particularmente Violações do Código de Conduta da Porsche e infrações de deveres e obrigações previstos nos contratos de trabalho por 

Empregados cometidos em conexão com ou por ocasião de seu trabalho para a Empresa do Grupo. 
As "Violações Graves" são, entre outras: Infrações penais, Violação dos direitos humanos, Violação dos regulamentos ambientais dos EUA, 

obstrução de investigações internas, Violação significativa dos valores éticos básicos, prejuízo dos interesses financeiros da Porsche. 
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 Transferência de dados após a conclusão do processo de apuração dos fatos: Após a 

conclusão do processo de averiguação dos fatos, a Porsche AG e as Empresas do Grupo 

envolvidas compartilharão informações em relação às constatações obtidas e, se necessário, 

concordarão com as medidas de acompanhamento a serem adotadas. 

 

 Documentação dos procedimentos de Denúncia: A Porsche AG possui a 

responsabilidade central em relação a documentação dos procedimentos de Denúncia. 

 

 Obrigações de informação: A Porsche AG informa aos Titulares dos Dados sobre as 

operações de tratamento de dados que os afetam em um Aviso de Privacidade Geral do Canal de 

Denúncia. Além disso, a Porsche AG ou a Empresa do Grupo que possa ser responsável pela 

realização de um procedimento específico de Denúncia, fornecerá aos Titulares dos Dados 

informações ainda mais específicas sobre o tratamento de seus dados pessoais. 

 

IV. Regulamentações adicionais 

 

O Acordo de Grupo prevê outras regulamentações específicas sobre a proteção de dados pessoais 

dentro do Canal de Denúncia. Estes regulamentos incluem, em particular, as seguintes disposições: 

 

 

 Requisitos para transferências de dados (Seção 3 do Acordo de Grupo) 

 

 Obrigações de confidencialidade (Seção 4 do Acordo de Grupo) 

 

 Medidas técnicas e organizacionais de segurança de dados a serem adotadas pelas 

Empresas do Grupo (Seção 5 do Acordo de Grupo) 

 

 Engajamento dos Operadores de dados (Seção 7 do Acordo de Grupo) 

 

 Obrigações mútuas de informação, tais como no contexto de Incidentes de Segurança ou 

solicitações por Titulares de Dados (Seção 10 do Acordo de Grupo) 

 

 

V. Contato 

 

Os titulares dos dados podem contatar a Porsche Brasil diretamente no endereço: 

 

 

PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA  

Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, 25º andar 

Morumbi Golden Tower Building (Torre A) - CEP 04711-130 

São Paulo, SP 
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Você pode entrar em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados (DPO) no endereço 

acima ou através do e-mail privacidade@porsche.com.br. No entanto, os Titulares dos Dados 

também poderão exercer seus direitos em relação ao tratamento de dados sob controle conjunto 

em qualquer outra Empresa do Grupo. 

 

Caso necessário, a fim de responder de forma eficaz, a Porsche AG irá alinhar com a Empresa 

do Grupo a forma de lidar com as solicitações dos Titulares dos Dados. 

 

*.*.*.*.* 

mailto:datenschutz@porsche.de
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