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Se sua localização atual é o Brasil, todos os termos e condições da Política de Privacidade
(https://av.jpn.support.panasonic.com/support/share2/eww/en/tv/brazil_privacy/Main_PrivacyPol
icy_p.pdf) se aplicam a você, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do
Brasil, Nº 13.709, em vigor desde 18 de Setembro de 2020 (doravante chamada de "LGPD"),
com exceção às modificações abaixo.
Em caso de dúvidas, consulte a Política de Privacidade e/ou entre em contato com a
Panasonic através Panasonic Central de ajuda <https://panasonic-br.zendesk.com/hc/pt-br>.
a) Com qual base jurídica processamos os dados pessoais? (Seção 3 da Política de
Privacidade)
Nós tratamos seus Dados Pessoais com base em uma das seguintes bases legais, nos termos
da LGPD: (i) com o seu consentimento; (ii) para o cumprimento das obrigações legais e
regulamentares da Panasonic; (iii) para a execução de contratos, ou respectivos
procedimentos preliminares a um, que você celebre ou venha a celebrar com a Panasonic; (iv)
para o regular exercício de direitos pela Panasonic em processos judiciais, administrativos ou
arbitrais; (v) para o legitimo interesse da Panasonic; ou (vi) para fins de proteção ao crédito.
b) Por que usamos os seus Dados Pessoais? (Seção 5 da Política de Privacidade)
Além das informações apresentadas na Política de Privacidade, também podemos usar seus
Dados Pessoais para cumprir nossas obrigações legais de acordo com a Legislação Brasileira,
incluindo, mas não se limitando ao compartilhamento de dados pessoais com autoridades
fiscais no caso de compras internacionais.
c) Quais são os seus direitos? (Seção 10 da Política de Privacidade)
A Panasonic coleta, armazena e processa seus Dados Pessoais nos termos da legislação
aplicáveis, inclusive com a LGPD.
Por essa razão, nós respeitamos no mínimo com os seguintes direitos, assegurados pela
LGPD: (i) confirmar o tratamento de seus Dados Pessoais; (ii) concede uma cópia dos Dados
Pessoais tratados pela Panasonic; (iii) corrigir ou atualizar Dados Pessoais inexatos, mediante
seu requerimento; (iv) deletar, suspender ou anonimizar seus Dados Pessoais considerados
desnecessários para as finalidades dos tratamentos; (v) conceder a portabilidade das
informações, quando esse direito for aplicável; (vi) excluir Dados Pessoais tratados sob o seu
consentimento, quando for requisitado ou quando houver a interrupção do tratamento, quando
aplicável; e (vii) providenciar informações sobre o compartilhamento de seus dados pessoais.

Quando o tratamento se basear em seu consentimento, você será informado das
consequências da não concessão aceitação, inclusive se acarretará limitação do uso de
nossos produtos ou serviços.
Você pode exercitar seus direitos por meio Panasonic Central de ajuda <https://panasonicbr.zendesk.com/hc/pt-br>.
Nós responderemos às solicitações sem demora injustificada, assim como em um prazo de 15
(quinze) dias contados do seu recebimento, a menos que o prazo estipulado pela Autoridade
Nacional de Proteção de Dados seja maior.
d) Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes (Seção 4 da Política de Privacidade)
Para os titulares brasileiros, a Panasonic considera como criança uma pessoa com menos de
12 anos de idade; e, como adolescente, uma pessoa mais de 12 e menos que 18 anos
completos.
Nós não coletamos ou tentamos coletar conscientemente Dados Pessoais de uma criança ou
adolescente sem o consentimento do respectivo país ou guardiões. Quando coletamos Dados
Pessoais de crianças, nós nos baseamos no consentimento válido para o referido tratamento.
Se tomarmos conhecimento que Dados Pessoais de uma criança ou adolescente foram
tratados sem o consentimento de qualquer dos pais ou guardiões, nós eliminaremos ou não
usaremos tais dados para quaisquer propósitos, a fim de cumprir com a LGPD.
A Panasonic só tratará Dados Pessoais de crianças ou adolescentes em seu melhor interesse,
nos termos da legislação brasileira.
Caso você seja o guardião ou e tem questionamentos sobre o tratamento de Dados Pessoais
de uma criança ou adolescente sob sua guarda, por favor nos contate por meio Panasonic
Central de ajuda <https://panasonic-br.zendesk.com/hc/pt-br>.
e) Representante local
Embora o Serviço seja fornecido pela Panasonic que foi indicada na Política de Privacidade,
em caso de dúvidas ou solicitações relacionadas ao Serviço, à Política de Privacidade ou a
este documento, você pode entrar em contato com seu representante local da Panasonic:
Cristiano Manfe
email: manfe.cristiano@br.panasonic.com
f)

Outras modificações

Todas as outras Seções da Política de Privacidade, que não foram modificadas por este
documento, são aplicáveis aos titulares de dados do Brasil e a LGPD deve ser considerada a
legislação aplicável.

