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Política de Privacidade para assinatura da 
Newsletter HUGO BOSS 

 
 

 
A HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemanha (doravante designada por "HUGO BOSS" ou "nós") oferece a Newsletter HUGO 
BOSS (doravante "Newsletter") sobre as últimas novidades da HUGO BOSS a respeito de novos produtos, promoções exclusivas, lifestyle, moda e 
tendências. Você pode assinar a Newsletter online através do website da HUGO BOSS (doravante “Website”). 
 
Esta Política de Privacidade é aplicável para a sua assinatura da Newsletter no Brasil. 
 
Enquanto empresa alemã, estamos vinculados aos padrões de proteção de dados estabelecidos pela Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) e também à Lei Geral de Proteção de Dados (doravante “LGPD”) sempre que tratarmos dados 
pessoais de titulares no Brasil com a finalidade de oferecer ou de fornecer bens ou serviços (Art. 13 e 14 GDPR, assim como Art. 9 da LGPD). 
 
Disponibilizamos adiante as informações a respeito do controlador de dados que trata seus dados pessoais e sobre o Encarregado pela proteção de 
dados do controlador (Seção A) e sobre seus direitos em relação ao tratamento dos seus dados pessoais (Seção B). Você também é informado a 
seguir sobre o tratamento dos seus dados pessoais (Seção C) relacionado à assinatura da Newsletter. 

Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais relacionados ao Website, consulte https://www.hugoboss.com/br/en/home. 
 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://www.hugoboss.com/br/en/home
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A. Informações sobre o controlador de dados 
 

I. Nome e dados de contato do controlador de dados 
 

O controlador de dados responsável pela Newsletter é: 
 

HUGO BOSS AG 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemanha 
Telefone: +49 7123 94-0 
Fax: +49 7123 94-80259 
E-mail: info@hugoboss.com 

 
II. Dados de contato do nosso Encarregado pela proteção de dados 

 
Nosso Encarregado pode ser contatado da seguinte forma:  

HUGO BOSS AG 
Encarregado da proteção de dados 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
Alemanha 
Telefone: +49 7123 94-80999 
Telefax: +49 7123 94-880999 
E-mail: privacy@hugoboss.com 

  

mailto:info@hugoboss.com
mailto:privacy@hugoboss.com
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B. Informações sobre os direitos dos titulares de dados 
 
Como titular dos dados, você tem os seguintes direitos em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, desde que as condições pertinentes sejam 
atendidas: 
 

I. Direito de acesso incluindo o direito de confirmar a existência de tratamento de dados (Art. 15 da GDPR e Art. 18, incisos I e II da LGPD) 
 

II. Direito à retificação (Art. 16 da GDPR e Art. 18, inciso III da LGPD) 
 

III. Direito à eliminação de dados (Art. 17 da GDPR e Art. 18, inciso VI da LGPD) 
 

IV. Direito de limitação do tratamento (Art. 18 da GDPR e Art. 18, inciso IV da LGPD) 
 

V. Direito à portabilidade de dados (Art. 20 da GDPR e Art. 18, inciso V da LGPD) 
 

VI. Direito de oposição ao tratamento (Art. 21 da GDPR e Art. 18, parágrafo 2º da LGPD) 
 

De acordo com as condições previstas no art. 21, nº 1 da GDPR e Art. 18, parágrafo 2º da LGPD, você tem o direito de se opor a qualquer 
momento, com base na sua situação específica, ao tratamento dos seus dados pessoais baseado em qualquer hipótese de dispensa de 
consentimento, em caso de descumprimento do disposto na LGPD. Nas condições previstas no art. 21, nº 2 da GDPR e Art. 18, parágrafo 2º 
da LGPD, você tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos seus dados pessoais com a finalidade de marketing, o que 
inclui a criação de perfis, na medida em que esteja relacionado ao marketing direto. 

 
Você pode encontrar informações detalhadas sobre a base legal do tratamento de dados na Seção C desta Política de Privacidade. 
 

VII. Direito à informação sobre o compartilhamento de dados pessoais com entidades públicas e privadas (Art. 18, inciso VII da LGPD) 
 

VIII. Direito à informação sobre a possibilidade de não consentimento e as consequências negativas de tal recusa (Art. 18, inciso VIII da LGPD) 
 

IX. Direito de revogar o consentimento (Art. 7 (3) da GDPR e Art. 18, inciso IX da LGPD) 
 

X. Direito de apresentar uma reclamação perante a autoridade nacional (Art. 57 (1) (f) da GDPR e Art. 18, parágrafo 1º da LGPD) 
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Você pode entrar em contato com nosso Encarregado pela proteção de dados (Seção A.II.) para exercer seus direitos. 
 
Além disso, você também terá os direitos previstos nas leis de proteção de dados aplicáveis em seu país de residência. 

 
 
C. Informações sobre o tratamento de dados pessoais 

 
Com relação à Newsletter, diferentes dados pessoais são tratados para diferentes finalidades. A seguir, você encontrará informações sobre as 
finalidades e meios de tratamento de dados pessoais. 
 
Não há ocorrência de tomada de decisão automatizada, nos termos do art. 22 da GDPR e do art. 20 LGPD. 

 
I. Informações sobre os dados pessoais que tratamos 

 
Categorias de dados pessoais a 
serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 
categoria 

Necessidade de fornecer os dados Prazos de retenção 

Dados pessoais principais que 
coletamos para a assinatura da 
Newsletter (“Dados Pessoais 
Principais”)  

Saudação, nome próprio, sobrenome, 
endereço de e-mail. 
 
Nós também armazenamos informação 
sobre o Website específico do país a partir do 
qual você assinou a Newsletter.  
 

Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
É necessário que você forneça o seu endereço 
de e-mail para receber a Newsletter. A 
ausência de fornecimento do seu endereço de 
e-mail o impedirá de receber a  Newsletter. 

Armazenamos estes dados uma vez que 
você se inscreva na Newsletter. 
 
Além disso, armazenamos 
excepcionalmente estes dados nos casos 
em que estivermos sujeitos ao 
cumprimento de obrigações legais de 
retenção, ou na medida em que estes 
dados tiverem finalidade comprobatória . 

Dados de protocolo que são gerados 
tecnicamente no momento da 
assinatura ou cancelamento da 
assinatura da Newsletter ("Dados de 
Assinatura e Cancelamento") 

Data e hora da confirmação de assinatura, 
através do procedimento de confirmação em 
duplo fator (‘double opt in’) e também o 
endereço IP do equipamento utilizado para a 
confirmação, data e hora de eventual 
cancelamento da inscrição na Newsletter. 

Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
É necessário que dê a sua confirmação no 
processo Double Opt In para receber a 
newsletter. 
A ausência de fornecimento desses dados o 
impedirá de receber a Newsletter. 

Armazenamos estes dados uma vez que 
você se inscreva na Newsletter. 
 
Além disso, armazenamos 
excepcionalmente estes dados nos casos 
em que estivermos sujeitos ao 
cumprimento de obrigações legais de 
retenção, ou na medida em que estes 
dados tiverem finalidade comprobatória . 
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Categorias de dados pessoais a 
serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 
categoria 

Necessidade de fornecer os dados Prazos de retenção 

Dados técnicos de protocolo relativos 
ao Protocolo  de Transferência de 
Hipertexto (HTTP) utilizando ‘web 
beacons’** contidas na Newsletter 
no momento em que a Newsletter é 
acessada ("Dados HTTP da 
Newsletter") 

Endereço IP, data e hora do acesso Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
Estes dados são tratados automaticamente no 
momento em que a Newsletter é acessada. 

Os dados são armazenados em Log de 
servidor, de maneira a permitir a 
identificação do titular dos dados pelo 
prazo máximo de 7 dias, a menos que 
ocorra qualquer incidente de segurança 
(por exemplo, um ataque DDoS). 
 
Se houver um incidente de segurança, o 
Log de servidor é armazenado até que o 
incidente de segurança tenha sido 
resolvido e totalmente solucionado . 

Dados que são armazenados em 
cookies* no browser do assinante da 
Newsletter quando a Newsletter é 
acessada ("Dados de cookies da 
Newsletter"). 

ID específica para identificação 
(reconhecimento) do assinante da 
Newsletter. 

Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
Os dados são transferidos somente quando 
você acessa o link na Newsletter para visitar o 
nosso Website, e manifesta o consentimento 
com os respectivos cookies. 
 

Informações sobre o prazo de retenção de 
cookies podem ser encontradas na 
Política de Cookies no Website. 

Dados constantes dos perfis de 
utilização que criamos a partir da 
análise do comportamento de uso 
dos assinantes da Newsletter 
utilizando pseudônimos ("Dados de 
Perfis de Uso da Newsletter"). 

Dados sobre a utilização da Newsletter, em 
particular visitas às páginas, frequência de 
acessos, e comportamento de clique nas 
Newsletters acessadas. 

Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
Estes dados são tratados  automaticamente 
no momento em que a Newsletter é acessada. 

Somente armazenamos estes dados uma 
vez que você se inscreva na Newsletter. 
Nós eliminamos esses dados assim que 
você cancelar a sua inscrição na 
Newsletter. 

Dados constantes dos perfis de 
utilização que criamos a partir da 
análise do comportamento de uso 
dos assinantes da Newsletter no 
Website, utilizando pseudônimos 
("Dados de Perfis de Uso do 
Website"). 

Dados sobre a utilização do Website, em 
particular visitas às páginas, frequência de 
acessos, e tempo gasto nas páginas visitadas. 

Não existe qualquer obrigação legal ou 
contratual de fornecer os dados. 
 
Estes dados são tratados  automaticamente 
no momento em que a Newsletter é acessada. 

 Somente armazenamos estes dados uma 
vez que você se inscreva na Newsletter. 
Nós eliminamos esses dados assim que 
você cancelar a sua inscrição na 
Newsletter. 
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Categorias de dados pessoais a 
serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 
categoria 

Necessidade de fornecer os dados Prazos de retenção 

Segmentos de assinantes  que 
criamos através da combinação e 
análise dos dados de Perfis de 
Utilização da Newsletter e do 
Website em caso de utilização de 
pseudónimos ("Dados de 
Segmento"). 

Dados sobre a afinidade em relação às 
marcas da HUGO BOSS e respetivos 
produtos e conteúdos. 

  Somente armazenamos estes dados uma 
vez que você se inscreva na Newsletter. 
Nós eliminamos esses dados assim que 
você cancelar a sua inscrição na 
Newsletter. 

 
* Cookies são pequenos arquivos de texto com informações que são armazenados no equipamento do usuário quando este visita um website através do 
browser. Em caso de novo acesso ao website com o mesmo equipamento, é possível acessar o cookie e as informações nele armazenadas. Dependendo do 
prazo de armazenamento, é possível distinguir entre os chamados cookies temporários e cookies permanentes. Os cookies temporários, também designados 
por cookies de sessão, são apagados automaticamente quando você fecha o seu browser. Os cookies permanentes permanecem guardados no seu 
equipamento mesmo depois de fechar o browser por um determinado período de tempo. 

 
** Web beacons (também chamados “Pixel tags” ) são pequenas imagens que permitem que um histórico de registo seja gravado e analisado quando uma 
mensagem de texto ou websites são acessados. 

 
II. Informações adicionais sobre o Prazo de Retenção 

 
Além das informações indicadas acima sobre o Prazo de Retenção, todos os dados pessoais serão eliminados sem demora quando os dados 
pessoais deixarem de ser necessários para atingir a finalidade para a qual foram colhidos ou para outro tratamento. 
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III. Informações sobre o tratamento de dados pessoais  
 

 
1. Tratamento de dados pessoais com base na legislação vigente 

 
Finalidade do tratamento 

 
Categorias de dados tratados Base legal e, se aplicável, interesse legítimo 

Disponibilização das aplicações da web no 
Website e no formulário para assinatura 
digital nos Outlets, nos quais você pode nos 
fornecer os seus dados para se inscrever na 
Newsletter. 

Dados Pessoais Principais, Dados de 
Assinatura e Cancelamento. 

Art. 6º, nº 1 (f) da GDPR e Art. 7º, inciso IX da LGPD. Após 
a ponderação de interesses, o nosso interesse legítimo é 
simplificar o procedimento de assinatura e coletar dados 
precisos e válidos. 

Funcionamento de uma base de dados de 
clientes, na qual mantemos e atualizamos os 
Dados Pessoais Principais. 

Dados Pessoais Principais. Art. 6º, nº 1 (f) da GDPR e Art. 7º, inciso IX da LGPD. Após 
a ponderação de interesses, o nosso interesse legítimo é o 
funcionamento de uma base de dados organizada de 
clientes, para otimizar a manutenção de dados dos 
clientes.   

Atualização de endereços de e-mail. Com a 
finalidade de assegurar a exatidão destes 
dados, validamos os endereços de e-mail. 

Dados Pessoais Principais. Art. 6º, nº 1 (f) da GDPR e Art. 7º, inciso IX da LGPD. Após 
a ponderação de interesses, o nosso interesse legítimo é 
assegurar a exatidão dos dados. 

Validação do endereço de e-mail, a fim de 
assegurar a exatidão dos dados. 

Dados Pessoais Principais  Necessário para cumprir uma obrigação legal (alínea d, do 
Art. 5º, parágrafo (1) ("accuracy") e da alínea c, do Art. 6º, 
parágrafo 1º ambos da GDPR; e do Art. 6, inciso V da 
LGPD). 
 

Ponderação de interesses (alínea f, do Art. 6º, parágrafo 
1º da GDPR e Art. 7º, inciso IX da LGPD). Nosso interesse 
legítimo é garantir a exatidão dos dados. 

Elaboração de relatórios anonimizados que 
analisam e determinam a estratégia da 
Newsletter. 

Dados Pessoais Principais e Dados de 
Segmento. 

Art. 6º, nº 1 (f) da GDPR e Art. 7º, inciso IX da LGPD. Após 
a ponderação de interesses, o nosso interesse legítimo é 
melhorar o conteúdo da Newsletter. 
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2. Tratamento de dados pessoais com base no seu consentimento 
 

Finalidade do tratamento de dados pessoais 
 

Categorias de dados pessoais tratados Base legal  

Envio de informações importantes sobre matérias relevantes, ações de 
marketing personalizadas para as nossas próprias ofertas (por exemplo, 
informações sobre a HUGO BOSS, informações sobre produtos, 
newsletters, pesquisas junto a clientes, ofertas exclusivas ou convites  para 
participação de concursos, eventos e promoções). 
 
Nós utilizamos: 

• a saudação e o seu nome indicado no momento da assinatura da 
Newsletter, a fim de personalizar a sua Newsletter. 

• a versão do Website da HUGO BOSS específica do país que foi 
indicado quando da assinatura da Newsletter no Website para 
determinar o idioma e o conteúdo específico conforme o país da 
Newsletter. 

 
Os cookies são utilizados no Website para essas finalidades caso o usuário 
tenha manifestado o seu consentimento para tanto. Informações 
adicionais podem ser acessadas através do Website. 

Dados Pessoais Principais, Dados de 
HTTP da Newsletter, Dados de Cookies 
da Newsletter e Dados de Segmento 

Art. 6º, nº 1 (a) da GDPR e Art. 7º, inciso I da 
LGPD, Consentimento 

Análise do comportamento de uso dos assinantes da Newsletter, em nossa 
Newsletter e no Website e criação de perfis de uso através pseudônimos e 
de Segmentos de Assinantes baseados nestes perfis, para efeitos de 
personalização e elaboração da Newsletter, de acordo com as preferências 
do usuário. 

Dados Pessoais Principais, Dados de 
HTTP da Newsletter, Dados de cookies 
da Newsletter, Dados de Perfis de Uso 
da Newsletter, Dados de Perfis de Uso 
Online e Dados de Segmento 

Art. 6º, nº 1 (a) da GDPR e Art. 7º, inciso I da 
LGPD, Consentimento 
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IV. Informações sobre os destinatários dos dados pessoais e sobre a transferência de dados pessoais para países 
estrangeiros e/ou organizações internacionais 

 

Categoriais de Destinatários 
 

Localização do Destinatário Decisão de adequação ou salvaguardas apropriadas ou adequadas 
para transferências para países estrangeiros e/ou organizações 
internacionais 

Provedor de hospedagem, Provedor de serviço de e-mail, 
Agências de pesquisa, Provedor de serviço de arquivamento, 
Provedor de serviço de campanha, Provedor de serviço da 
Newsletter, Provedor de serviço de TI, Provedor de mensagem de 
texto, Provedor de serviço de assinatura. 

União Europeia Art. 33 LGPD 

Provedor de serviço de e-mail Reino Unido Decisão de adequação da Comissão Europeia de Junho de 2021 e 
Art. 33 LGPD 

Provedor de serviço de TI (entre as empresas do grupo) Estados Unidos As transferências estão sujeitas às Cláusulas Padrão de Proteção de 
Dados da UE, nos termos do art. 46 (2) (c), (5) da GDPR. Uma cópia 
das Cláusulas Padrão de Proteção de Dados pode ser acessada em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%
3A32010D0087. Também se aplica o Art. 33 LGPD. 

Hong Kong 

Provedor de serviço de TI e de serviços da Newsletter (entre as 
empresas do grupo) 

União Europeia Art. 33 LGPD 

 
D. Data de entrada em vigor e modificação desta Política de Privacidade 
 

Esta Política de Privacidade entra em vigor imediatamente.  
 
Poderá vir a ser necessária a modificação desta Política de Privacidade devido a desenvolvimentos técnicos e/ou devido a alterações dos 
requisitos legais ou regulamentares. 
 
Última atualização: 15 de setembro de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
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