Termos de Uso e Políticas de Privacidade da Ball Corporation
Obrigado por visitar o nosso site. A Ball Corporation, suas subsidiárias e afiliadas apreciam o seu interesse na nossa
empresa e nos nossos produtos. Os seguintes Termos de Uso e Políticas de Privacidade aplicam-se ao uso deste site.
Clique nos Termos de Uso e nas Políticas de Privacidade abaixo para obter mais informações.
1. Termos de Uso - Geral: aborda informações gerais sobre todos os sites da Ball, o conteúdo dos sites, marcas
comerciais, garantias, termos de uso e tópicos gerais.
a. Termos de Uso - Portal do Funcionário: complementa os Termos de Uso - Geral com informações
específicas sobre os termos de uso do Portal do Funcionário.
b. Termos de Uso - Portal do Cliente: complementa os Termos de Uso - Geral com informações específicas
sobre os termos de uso do Portal do Cliente.
2. Política de Privacidade - Geral: fornece informações sobre as políticas gerais da Ball relacionadas à proteção de
dados pessoais, informações que a Ball coleta em conexão com o uso deste site, as suas interações com a Ball,
com quem entrar em contato se você tiver perguntas adicionais e outros assuntos relacionados.
a. Política de Privacidade - Candidatos: complementa a Política de Privacidade - Geral com informações
específicas sobre como a Ball usa as informações processadas durante o processo de candidatura a um
emprego.
b. Política de Privacidade - Funcionários: complementa a Política de Privacidade - Geral com informações
específicas sobre como a Ball usa as informações processadas durante a relação trabalhista.
c. Política de Privacidade - Aposentados e Beneficiários: complementa a Política de Privacidade - Geral
com informações específicas sobre como a Ball usa as informações depois que um funcionário da Ball se
aposenta.
d. Política de Privacidade - Clientes, Distribuidores e Fornecedores: complementa a Política de
Privacidade - Geral com informações específicas sobre como a Ball usa as informações processadas
durante transações comerciais.
3. Política de Cookies: fornece informações sobre os "cookies" usados pela Ball, quais cookies são necessários e
quais são opcionais.
Ao usar este site, você concorda com os Termos de Uso e as Políticas de Privacidade. Se você não concordar com os
Termos de Uso e as Políticas de Privacidade, deverá abster-se de usar o site.
Se deseja exercer as suas preferências ou aprender mais sobre como as suas informações são coletadas e usadas pela
Ball, envie uma "Consulta de Dados Pessoais" por meio do "Formulário de Consulta Geral", localizado aqui.
Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, gráficos, sons, animações, vídeos e outras mídias, inclusive
como estão dispostos neste site, estão sujeitos a direitos autorais e outras leis que protegem propriedades intelectuais.
O conteúdo deste site não pode ser copiado, distribuído, modificado nem disponibilizado a terceiros sem o
consentimento expresso por escrito de um representante autorizado da Ball Corporation. Este site pode conter imagens
sujeitas a direitos autorais de terceiros.

Termos de Uso - Geral
1.
Introdução: os Termos de Uso a seguir aplicam-se a qualquer visitante ou usuário (doravante referido como
"Você") do site localizado em www.ball.com, bem como quaisquer sites que são fornecidos por, de propriedade de ou
operado pela Ball Corporation e suas subsidiárias e afiliadas (individual e coletivamente referidas como "Ball") (todos os
sites são individual e coletivamente referidos como "Site"). O Site é apenas para fins informativos. Ao usar o Site ou
fazer o download de materiais do Site, você concorda em cumprir estes Termos de Uso, a Política de Privacidade e a
Política de Cookies, que podem ser acessados aqui. Se você não concordar em cumprir estes Termos de Uso e a Política
de Privacidade, você estará proibido de usar ou interagir com o Site.
2.
Licença Limitada: o Site e seu conteúdo, incluindo, entre outros, informações, layout, apresentação,
documentos e qualquer outra informação encontrada no Site (coletivamente referidos como "Conteúdo") são
registrados e protegidos por direitos autorais internacionais e outras leis de propriedade intelectual. Você concorda em
cumprir todas as leis de direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual em todo o mundo ao usar este site.
Exceto conforme expressamente estipulado neste documento, a Ball não lhe concede nenhum direito nem licença
expressa ou implícita sob quaisquer patentes, marcas comerciais, direitos autorais, segredos comerciais ou outras
propriedades intelectuais, e mantém todos os direitos relacionados a eles. Sujeito a estes Termos de Uso, a Ball
concede-lhe uma licença limitada não exclusiva, intransferível, indivisível e limitada para acessar, usar e exibir este Site e
seu Conteúdo para fins pessoais, não comerciais.
3.
Marcas Comerciais: a BALL, o logotipo da Ball e os nomes dos produtos da Ball são marcas comerciais ou marcas
registradas da Ball Corporation ou de suas afiliadas, conforme o caso. Todos os direitos reservados.
4.
Isenção de responsabilidade: ESTE SITE E SEU CONTEÚDO SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM" SEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE QUALQUER TIPO, E TODAS
AS GARANTIAS SÃO EXCLUÍDAS, INCLUSIVE, MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃOVIOLAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO ESPECÍFICO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS E, PORTANTO, AS EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
OS MATERIAIS PODEM CONTER IMPRECISÕES E ERROS TIPOGRÁFICOS. A BALL NÃO GARANTE A PRECISÃO OU
INTEGRIDADE DOS MATERIAIS NEM A CONFIABILIDADE DE QUALQUER CONSELHO, OPINIÃO, DECLARAÇÃO OU OUTRAS
INFORMAÇÕES EXIBIDAS OU DISTRIBUÍDAS PELO SITE. VOCÊ RECONHECE QUE, SE CONFIAR EM QUALQUER OPINIÃO,
CONSELHO, DECLARAÇÃO, MEMORANDO OU INFORMAÇÃO, SERÁ POR SUA CONTA E RISCO. A BALL RESERVA-SE O
DIREITO, A SEU CRITÉRIO ÚNICO E SEM NENHUMA OBRIGAÇÃO, DE CORRIGIR QUALQUER ERRO OU OMISSÃO EM
QUALQUER PARTE DO SITE. A BALL PODE FAZER QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO NO SITE, NOS MATERIAIS E PRODUTOS,
PROGRAMAS, SERVIÇOS OU PREÇOS (SE HOUVER) DESCRITOS NO SITE A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.
5.
Sites e Conteúdo de Terceiros: este Site pode conter links para sites operados por outras entidades ou conteúdo
de terceiros que não está sob o controle da Ball. Se você usar sites ou conteúdo de terceiros, pode ser que você saia
deste site. Se você decidir visitar qualquer site vinculado ou conteúdo de terceiros, faça isso por sua conta e risco, sendo
responsabilidade sua tomar todas as medidas de proteção contra vírus ou outros elementos danosos. A Ball não oferece
garantia, representação ou endosso de ou relacionado a qualquer site vinculado ou às informações nele contidas, nem a
qualquer um dos produtos ou serviços nele descritos.
A inclusão pela Ball de links para sites ou conteúdo de terceiros no Site não constitui e não deve ser interpretada c omo
constituindo um endosso, autorização, patrocínio ou relacionamento da Ball com qualquer site ou conteúdo de
terceiros. Além disso, a inclusão de links para sites ou conteúdo de terceiros não constitui e não deve ser interpretada

como uma representação de que qualquer site vinculado está autorizado a usar qualquer marca comercial, nome
comercial, logotipo ou símbolo de direitos autorais da Ball ou qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias.
Você concorda em defender e isentar a Ball de toda e qualquer responsabilidade que possa resultar do seu uso ou
confiança em sites ou conteúdo de terceiros.
6.
Links externos para o site: é proibido criar links externos para este site sem a permissão expressa por escrito de
um representante autorizado da Ball. A autorização por escrito para criar links externos para este site fica a critério
exclusivo da Ball.
7.
Restrições: você está proibido de enviar ao Site qualquer informação falsa, enganosa ou imprecisa, conforme
descrito abaixo na Seção 7: Informações fornecidas por você.
a.
Meios de uso automatizados: além disso, você está proibido de usar qualquer "link direto", "raspagem
de página", "robô", "spider" ou outro dispositivo, programa, algoritmo, metodologia ou similar, seja automático
ou automatizado, ou um processo manual equivalente, para acessar, adquirir, copiar ou monitorar qualquer
parte deste Site ou de seu Conteúdo. Isso se aplica à reprodução, aquisição ou apresentação do Conteúdo.
b.
Interrupção e acesso não autorizado: você concorda em não interromper ou tentar interromper as
operações do Site de forma alguma, ou obter acesso não autorizado aos recursos, sistemas, programas, redes,
conteúdos ou outros itens relacionados que estejam conectados ou sejam exibidos ou usado em conexão com
este Site. Essa conduta proibida inclui, mas não se limita a "hacking", "mineração de senhas", violar a segurança
do site, testar a vulnerabilidade do site, impor uma carga não razoável ou desproporcionalmente grande de
tráfego ou dados à infraestrutura do site ou às Redes ou sistemas da Ball, ou outras atividades ou meios para
interromper ou obter acesso não autorizado ao Site.
c.
Controles de exportação e comércio: você concorda em não importar, exportar, reexportar nem
transferir, direta ou indiretamente, qualquer parte deste Site ou qualquer informação aqui fornecida de modo
que viole qualquer uma as leis aplicáveis dos Estados Unidos da América, estrangeiras ou outras leis e
regulamentos aplicáveis.
8. Informações fornecidas por você:
a.
Consentimento para o uso de informações: ao usar este site, você consente com o uso pela Ball de
informações relacionadas ao seu uso do site e todas as informações enviadas por meio deste site. As
informações obtidas são regidas pelos Termos de Uso, Política de Privacidade e Políticas de Cookies do Site, que
podem ser acessados aqui.
b.
Informações confidenciais ou de propriedade privada: a Ball exige que você não envie informações
confidenciais ou de propriedade privada à Ball por meio do Site. Você concorda que quaisquer informações ou
materiais que você ou as pessoas que atuam em seu nome forneçam à Ball por meio do Site não são
confidenciais nem de propriedade privada. Se você enviar informações confidenciais ou de propriedade privada
à Ball por meio do Site, você concorda em indenizar, defender e isentar a Ball de e contra toda e qualquer
reivindicação, ação, dano, custas e outras despesas (inclusive honorários advocatícios) que surjam direta ou
indiretamente do fato de você enviar as informações, conforme explicado abaixo na Seção 9.

c.
Precisão das informações: você declara e garante que todas as informações que forneceu à Ball por
meio do Site são verdadeiras, precisas, atuais e completas.
d.
Licença de Uso: ao fornecer qualquer informação ou material à Ball por meio do Site, seja confidencial
ou de propriedade privada, você concede à Ball uma licença irrestrita, irrevogável, mundial e sem royalties para
usar, reproduzir, exibir, executar publicamente, transmitir e distribuir essas informações e materiais, e você
concorda, também, que a Ball tem liberdade para usar qualquer ideia, conceito ou know-how que você ou
indivíduos que atuam em seu nome forneçam à Ball.
e.
Conteúdo e envios adequados: você está proibido de enviar à Ball informações ou materiais
difamatórios, ameaçadores, obscenos, assediantes ou ilegais, ou que incorporem material de propriedade
privada de outro. Você garante que não enviará essas informações por meio do uso deste Site.
f.
Cookies: a Empresa pode usar uma tecnologia chamada de "cookies", que nos ajuda a fornecer
informações personalizadas. Um "cookie" é um conjunto de dados que um servidor de sites armazena no seu
computador, permitindo que os sites reconheçam o seu computador e armazenem as suas entradas à medida
que você se move de uma página para outra. Os cookies também acompanham a frequência com que você visita
um site específico no mesmo computador. Para mais informações, consulte a Política de Cookies completa da
Ball aqui.
9.
Proteção de dados: A Ball tem o compromisso de proteger os dados pessoais de todas as pessoas com quem
interagimos. A Ball adotou medidas técnicas e organizacionais para garantir que os dados pessoais que a Empresa
processa estejam razoavelmente protegidos. Para obter mais informações sobre políticas e procedimentos de proteção
de dados, consulte a Política de Privacidade da Ball, localizada aqui.
10.
Indenização: VOCÊ CONCORDA EM INDENIZAR, DEFENDER E ISENTAR A BALL, SEUS EXECUTIVOS,
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES, AGENTES, FORNECEDORES E QUALQUER OUTRA PARTE ENVOLVIDA NO
DESENVOLVIMENTO OU MANUTENÇÃO DESTE SITE E SEUS CONTEÚDOS, CASO SURJAM RECLAMAÇÕES, DANOS, CUSTAS
E OUTRAS DESPESAS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) QUE SE ORIGINEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DA
UTILIZAÇÃO DESTE SITE OU DE SEU CONTEÚDO POR VOCÊ, OU SE VOCÊ OU OS SEUS ENVIOS OU PUBLICAÇÕES POR
MEIO DESTE SITE VIOLAREM ESTES TERMOS DE USO.
11.
Limitações de responsabilidade: EM NENHUM CASO A BALL OU QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS OU
SUBSIDIÁRIAS SERÃO RESPONSÁVEIS PARA COM QUALQUER ENTIDADE POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
ESPECIAIS, SUBSEQUENTES OU OUTROS, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER LUCRO PERDIDO, INTERRUPÇÃO DE
NEGÓCIOS, PERDA DE NEGÓCIOS OU PROGRAMAS OU OUTROS DADOS RELACIONADOS AO USO OU À IMPOSSIBILIDADE
DE USAR O CONTEÚDO, MATERIAIS E FUNÇÕES DO SITE OU DE QUALQUER SITE VINCULADO, MESMO QUE A BALL SEJA
EXPRESSAMENTE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE QUE ESSES DANOS OCORRAM.
12.
Alterações: a Ball reserva-se o direito de a seu exclusivo critério, alterar, modificar, adicionar ou remover
qualquer parte destes Termos de Uso, no todo ou em parte, a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. As
alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor quando os avisos referentes a essas alterações forem publicados. Se
você continuar a usar o Site após a publicação de quaisquer alterações nestes Termos de Uso, isso será considerado
como uma aceitação dessas alterações.
A Ball pode rescindir, alterar, suspender ou interromper qualquer aspecto deste Site, inclusive a disponibilidade de

quaisquer características do Site, a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. A Ball pode restringir o seu acesso a
partes ou a todo o Site com ou sem aviso prévio ou responsabilidade. A Ball pode rescindir a autorização, os direitos e a
licença fornecidos acima.
13.
Conformidade com a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital: se você tiver alguma dúvida relacionada a
direitos autorais relacionados às informações contidas neste Site, solicitamos que você entre em contato conosco o mais
breve possível. Temos o compromisso de cumprir a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (17 U.S.C. § 512). Se você
tiver quaisquer reclamações ou objeções ao conteúdo deste Site, entre em contato com:
General Counsel
Ball Corporation
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
Você deve incluir as seguintes informações ao enviar uma preocupação ou reclamação relacionada a direitos autorais:
a.
Uma assinatura física ou digital do proprietário ou de uma pessoa autorizada a agir em nome do
proprietário ("Requerente") de um direito exclusivo que supostamente foi violado;
b.
Identificação do trabalho protegido por direitos autorais ou das obras protegidas por direitos autorais
(se houver várias obras) que supostamente foram violados;
c.
Identificação do material que supostamente infringe ou está sujeito a atividade infratora e que deve ser
removido ou ao qual o acesso deve ser desativado;
d.
Informações suficientes para permitir que a Ball localize o material identificado;
e.
Informações suficientes para permitir que a Ball contate o Requerente, incluindo por exemplo,
endereço, número de telefone e endereço de e-mail;
f.
Uma declaração de que o Requerente está agindo de boa-fé ao alegar que o material não foi autorizado
pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei; e
g.
Uma declaração afirmando que as informações fornecidas na notificação são precisas, sob pena de
perjúrio, de que o Requerente é o proprietário ou é uma parte autorizada a agir em nome do proprietário de um
direito exclusivo que supostamente foi violado.
14.
Legislação aplicável: este Site é controlado, operado e administrado pela Ball a partir de seus escritórios em
Brasil. A Ball não faz nenhuma declaração de que os materiais deste Site sejam adequados ou estejam disponíveis para
uso em outros locais fora de South America Region. É proibido o acesso ao site a partir de territórios onde o conteúdo
do site é ilegal. Se você acessar este site a partir de um local fora da região aplicável, você é o único responsável pelo
cumprimento de todas as leis locais.
Estes Termos de Uso serão regidos pelas leis de Brasil sem dar efeito aos princípios de conflito de leis.
15.
Acordo completo: estes Termos de Uso constituem o acordo completo entre a Ball e você em relação ao uso
deste Site. Qualquer causa de ação que você possa ter em relação ao uso do Site deve ser instaurada dentro de um (1)
ano após a reclamação ou causa da ação. Se, por qualquer motivo, um tribunal de jurisdição competente considerar
inexequível qualquer disposição destes termos e condições ou qualquer parte dela, essa disposição deverá ser aplicada
na extensão máxima permitida, a fim de cumprir a intenção desses termos e condições, e as demais disposições dos
Termos de Uso continuarão em pleno vigor.

Termos de Uso - Portal do Funcionário
1.
Introdução: estes Termos de Uso - Portal do Funcionário fornecem informações adicionais específicas sobre o
uso do portal do funcionário da Ball e das ferramentas e equipamentos de comunicação interna da Ball. Os Termos de
Uso - Portal do Funcionário incorporam os Termos de Uso - Geral. Certifique-se de ler os Termos de Uso - Gerais com
atenção, pois eles contêm termos e condições importantes relacionados ao uso de qualquer site da Ball, conforme
definidos aqui.
Caso haja algum conflito entre os Termos de Uso - Geral e os Termos de Uso - Portal do Funcionário, os Termos de Uso Portal do Funcionário prevalecem sobre os Termos de Uso - Geral, no que se refere ao seu uso do portal do funcionário
e das ferramentas de comunicação interna da Ball.
2.
Descrição geral do Portal do Funcionário: o Portal do Funcionário é fornecido aos funcionários da Ball,
trabalhadores contingentes e outras pessoas semelhantes para comunicações internas, notícias, atualizações e recursos.
Ele facilita as comunicações e interações relacionadas ao trabalho que são relevantes para as operações e o ambiente da
Ball.
3.
Políticas da Ball: o uso do Portal do Funcionário deve estar em conformidade com estes Termos de Uso - Portal
do Funcionário, Política Global de Privacidade de Dados e outras políticas da Ball, conforme descrito abaixo. Todas as
políticas da Ball aplicam-se a todas as publicações, comunicações e interações no Portal do Funcionário. A lista a seguir
inclui várias políticas, mas não todas, que se aplicam ao uso do Portal do Funcionário. A violação dessas políticas, ou de
outras políticas da Ball que não estão listadas aqui, pode resultar em ações disciplinares, inclusive demissão do cargo.
a. Políticas de Recursos Humanos:
i. Respeito no local de trabalho (global);
ii. Proibição de discriminação, assédio e retaliação (específico de cada região);
iii. Conduta e disciplina dos funcionários (específico de cada região); e
iv. Conflitos de interesse relacionados ao emprego (global).
b. Tecnologia da Informação:
i. Uso apropriado (global);
ii. Gestão de ativos (global);
iii. Confidencialidade (global); e
iv. Segurança da Informação (global).
c. Conformidade e regulamentação:
i. Proteção Global de Dados (global); e
ii. Ameaças e violência no local de trabalho.
d. Relações corporativas:
i. Assuntos públicos (global);
ii. Relações públicas (global); e
iii. Atividade de mídia social (global).
As políticas da Ball, inclusive as listadas acima, podem ser obtidas por meio do Portal do Funcionário ou do seu
representante de recursos humanos. Se você tiver dúvidas sobre essas políticas, entre em contato com o seu
representante de recursos humanos.
4.
Relato de preocupações: o Portal do Funcionário é um local para colaborar com outros funcionários da Ball,
trabalhadores contingentes e outras pessoas semelhantes no cumprimento de responsabilidades e deveres do trabalho.
O Portal do Funcionário não se destina e não deve ser usado para relatar preocupações sobre o ambiente de trabalho. O

Portal não possui as ferramentas para lidar com esses tipos de preocupações e não trata adequadamente as questões de
privacidade, conforme exigido pelas leis locais.
Em vez disso, a Ball estabeleceu políticas e procedimentos para relatar preocupações relacionadas ao local de trabalho.
Se um funcionário, trabalhador contingente ou outro indivíduo quiser denunciar uma conduta inadequada no local de
trabalho, violações de políticas ou outras preocupações semelhantes, comunique essas preocupações por meio das
políticas e canais estabelecidos. Em caso de dúvidas, consulte a política de "Respeito no local de trabalho" da Ball para
obter orientações gerais sobre como relatar preocupações à empresa. Você também pode consultar o representante de
recursos humanos ou outro membro da gerência.

Termos de Uso - Portal do Cliente
1.
Introdução: estes Termos de Uso - Portal do Cliente fornecem informações adicionais específicas sobre o uso do
Portal do Cliente da Ball. Os Termos de Uso - Portal do Cliente incorporam os Termos de Uso - Gerais por referência.
Caso haja um conflito entre os Termos de Uso - Geral e os Termos de Uso - Portal do Cliente, os Termos de Uso - Portal
do Cliente prevalecem sobre os Termos de Uso - Geral apenas no que se refere ao seu uso do Portal do Cliente ("Portal
do Cliente" ou "Serviço").
2.
Portal do Cliente: a Ball oferece o Portal do Cliente para facilitar as interações com os seus clientes e melhorar o
atendimento ao cliente. Para garantir que o Portal do Cliente atinja esse objetivo, informações precisas e atuais são
essenciais. Em troca do uso do Serviço, você concorda em:
a.
Fornecer informações verdadeiras, precisas, atuais e completas sobre você, conforme solicitado pelo
formulário de registro do Portal do Cliente (os "Dados de Registro"); e
b.
Atualizar prontamente os Dados de Registro para mantê-los verdadeiros, precisos, atuais e completos.
Se você fornecer informações falsas, imprecisas, obsoletas ou incompletas, ou se a Ball suspeitar que as informações
fornecidas são falsas, imprecisas, obsoletas ou incompletas, a Ball poderá suspender ou encerrar a sua conta e recusar
todo e qualquer uso atual ou futuro do Portal do Cliente, a seu exclusivo critério, ou qualquer parte dele.
5.
Acesso ao Serviço: você receberá um nome de usuário e senha ao concluir o processo de registro do Serviço.
Você é obrigado a manter a confidencialidade do seu nome de usuário e senha por meios comercialmente razoáveis.
Você é o único responsável por todas as atividades realizadas utilizando o seu nome de usuário e senha. Caso você
acredite que o seu nome de usuário e senha estão comprometidos, você concorda em:
a.
Informar imediatamente o seu contato da Ball sobre qualquer possível uso não autorizado do seu nome
de usuário e senha;
b.
Informar imediatamente o seu contato da Ball sobre qualquer possível violação da segurança da sua
organização que possa comprometer a integridade do seu nome de usuário e senha; e
c.
Saia da sua conta no fim de cada sessão de uso do Serviço.
A Ball não se responsabiliza por qualquer perda, responsabilidade ou dano decorrente do comprometimento ou uso não
autorizado do seu nome de usuário e senha.
6.
Conteúdo enviado: todas as informações, dados, textos, softwares, músicas, sons, fotografias, gráficos, vídeos,
mensagens ou outros materiais ("Conteúdo"), postados publicamente ou transmitidos particularmente, são de
responsabilidade exclusiva da pessoa que originou esse Conteúdo. A Ball não se responsabiliza por qualquer Conteúdo
que você faça o upload, poste, envie por e-mail ou transmita por meio do Serviço. Você concorda em não usar o Serviço
para qualquer finalidade proibida, inclusive, entre outros:
a.
Fazer upload, postar, enviar por e-mail ou transmitir qualquer Conteúdo que seja ilegal, prejudicial,
ameaçador, abusivo, hostil, tortuoso, difamatório, injurioso, calunioso, vulgar, obsceno, invasivo em relação à
privacidade de outra pessoa, objeções odiosas, racialmente, etnicamente ou de outra forma censurável;
b.
Prejudicar menores de qualquer forma;
c.
Personificar qualquer pessoa ou entidade, inclusive, sem limitação, a Ball, um oficial da Ball, líder do
fórum, guia ou anfitrião, ou declarar falsamente ou deturpar sua afiliação a uma pessoa ou entidade;
d.
Forjar cabeçalhos ou manipular identificadores para disfarçar a origem de qualquer Conteúdo
transmitido por meio do Serviço;
e.
Transmitir qualquer Conteúdo que você não tenha o direito de transmitir sob qualquer lei ou sob
obrigações contratuais ou fiduciárias (por exemplo, informações privilegiadas, informações de propriedade

privada e confidenciais obtidas ou divulgadas como parte de uma relação trabalhista ou de acordos de não
divulgação);
f.
Transmitir qualquer Conteúdo que infrinja qualquer patente, marca comercial, segredo comercial,
direito autoral ou outros direitos de propriedade ("Direitos") de qualquer parte;
g.
Transmitir qualquer material que contenha vírus de software ou qualquer outro código, arquivo ou
programa de computador projetado para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software
ou hardware, ou equipamentos de telecomunicações, ou para obter informações por meios não autorizados;
h.
Interromper o fluxo do diálogo, fazer com que uma tela "role" a uma velocidade que outros usuários do
Serviço não consigam acompanhar ou agir de maneira que afete negativamente a capacidade de outros usuários
de envolver-se em trocas em tempo real ou no uso do Serviço;
i.
Interferir ou interromper o Serviço, servidores ou redes conectadas ao Serviço, ou desobedecer a
quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentos das redes associadas ao Serviço;
j.
Violar, intencionalmente ou não, qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional aplicável,
inclusive, sem limitação, regulamentos promulgados por quaisquer controles de valores mobiliários e de câmbio,
ou outras autoridades, bem como quaisquer regras de qualquer regulamento de segurança e câmbio com força
de lei; e
k.
Coletar ou armazenar os dados pessoais de outros usuários.

Política de Privacidade - Geral
1.
Introdução: a Ball Corporation e suas subsidiárias e afiliadas (a "Empresa" ou "Ball") têm o compromisso de
proteger os dados pessoais de todas as pessoas com quem interagimos. A Ball adotou medidas técnicas e
organizacionais para proteger os dados pessoais que a Empresa processa. O objetivo deste Aviso de Privacidade é
informá-lo das atividades de processamento que a Empresa realiza no que diz respeito ao uso geral dos sites e sistemas
que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site"), bem como dos seus direitos e obrigações relacionados aos
seus dados pessoais.
2.
Quem está processando os meus dados? A Ball Corporation e suas subsidiárias e afiliadas processam certos
tipos de dado pessoal dos usuários do Site. A empresa também pode contratar terceiros para prestar determinados
serviços em nome da empresa. A Ball toma medidas para garantir que os terceiros que processam dados em nome da
Ball cumpram os padrões de proteção de dados, inclusive, entre outros, a celebração de contratos com terceiros, a
realização de análises de segurança de terceiros e outros esforços e processos similares.
3.
Com quem devo entrar em contato se tiver dúvidas sobre as atividades de processamento ? A empresa possui
um escritório de proteção de dados que pode responder às suas perguntas sobre o processamento dos seus dados
pessoais. Entre em contato com a equipe regional de proteção de dados essenciais:
Proteção de Dados na América do Norte
Critical Data Protection Team
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
cdpna@ball.com

Proteção de Dados na América do Sul
Critical Data Protection Team
Avenida das Américas
3434-Condomínio Mario Henrique SimonsenBloco 2/6 e 7 andares Barra da Tijuca
Rio de Janeiro 22640-102
Brasil
cdpsa@ball.com

Proteção de Dados na Europa, Oriente Médio e
África
Critical Data Protection Team
100 Capability Green
Luton LU1 3LG
Reino Unido
cdpeu@ball.com
Proteção de Dados na região Ásia-Pacífico
Critical Data Protection Team
Units 1610 – 1619, Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Rd. West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
cdpapac@ball.com

4. Com base em quê os meus dados estão sendo coletados?
a.
Consentimento: ao usar o Site, você concorda com os Termos de Uso e as Políticas de Privacidade da
Empresa. Você também concorda que a Empresa processará os seus dados pessoais associados ao uso dos Sites
dela. Você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento, deixando de usar o Site. Se você não deseja
consentir com o processamento dos seus dados pessoais e as práticas de privacidade da Empresa, você não
deve usar este Site ou deve parar de usá-lo.
b.
Interesses comerciais legítimos: além de processar os seus dados com base no seu consentimento, a
Empresa também processa dados pessoais com base em interesses comerciais legítimos. Esses interesses
comerciais legítimos incluem garantir que o Site esteja seguro e protegido contra ameaças de violação ou
comprometimento. Além disso, a Ball pode processar dados pessoais, respondendo a envios e consultas que
você fizer à Ball por meio do Site dela. Por fim, a Ball também pode processar dados de uso com o objetivo de
manter e aprimorar o Site.
5. Quais dados a empresa processa?

a.
Uso geral: ao usar o site para obter informações gerais, a Empresa não exigirá que você forneça
informações sobre você ou a sua identidade, com exceção dos nomes de domínio e endereços de Protocolo de
Internet (IP) dos visitantes do nosso Site. Também coletamos a data, a hora e a duração de cada visita, bem
como as páginas visualizadas. Nomes de domínio e endereços IP não são usados para identificá-lo
pessoalmente. Em vez disso, essas informações são agregadas para medir o número de visitas, o tempo médio
passado no site, as páginas visualizadas e outras informações de uso semelhantes.
b.
Envio de formulários: há partes deste site em que a empresa pode precisar coletar informações pessoais
de você para uma finalidade específica. Um exemplo é quando você envia voluntariamente as suas informações
pessoais em conexão com o envio de um formulário. O fornecimento dessas informações pessoais permite que a
Ball responda às suas solicitações. As informações coletadas de você podem incluir o seu nome, endereço,
número de telefone ou endereço de e-mail. Isso também ocorre quando você envia solicitações relacionadas ao
processamento dos seus dados pessoais.
c.
Cookies: a Empresa pode usar uma tecnologia chamada de "cookies", que nos ajuda a fornecer
informações personalizadas. Um "cookie" é um conjunto de dados que um servidor de sites armazena no seu
computador. Os cookies permitem que os sites reconheçam o seu computador e "se lembrem" das suas
entradas à medida que você se move de uma página para outra, ou mesmo quando você revisita o Site
periodicamente usando o mesmo computador. Para obter mais informações sobre como a Ball usa cookies,
consulte a Política de Cookies completa da Ball aqui.
d.
Outras atividades de processamento: processamentos adicionais podem ocorrer quando um indivíduo
usa o nosso site para enviar candidaturas a emprego, consultas de negócios, consultas de aposentadoria ou
outros usos. Para obter informações adicionais sobre as atividades de processamento relacionadas a esses tipos
de envio ou consulta, consulte a página de privacidade da Ball aqui.
e.
Crianças: este Site não se destina a menores de 13 anos de idade. Não solicitamos nem coletamos
intencionalmente informações pessoais de ou sobre crianças, e não comercializamos conscientemente os nossos
produtos ou serviços para crianças. A Ball incentiva os pais ou responsáveis pelas crianças a envolverem-se
ativamente nas atividades virtuais de uma criança. Se você acredita que a Ball coletou informações pessoais de
algum menor de idade sem o devido consentimento, entre em contato com a Ball conforme listado acima, na
Seção 3 desta Política de Privacidade.
6. Vocês estão compartilhando os meus dados pessoais?
a.
Destinatários internos: certos departamentos da Empresa recebem e processam dados pessoais obtidos
dos visitantes do Site com base na "necessidade de saber", principalmente quando o trabalho deles está
relacionado à manutenção do Site, fornecimento ou atualização de conteúdo do Site, ou resposta a consultas
feitas por meio do Site. Isso pode incluir o departamento de Tecnologia da Informação, a Equipe de Proteção de
Dados Essenciais e outros departamentos com base na "necessidade de saber".
b.
Destinatários externos: a Empresa também pode transferir determinados dados a terceiros contratados
pela Ball para executar determinadas responsabilidades administrativas relacionadas ao Site. A Ball não
compartilha, vende nem arrenda dados pessoais sobre você a terceiros para fins de processamento e marketing.
c.
Outras circunstâncias especiais: também é possível, em raras circunstâncias, que as suas informações
sejam compartilhadas em conexão com ou durante negociações referentes a qualquer incorporação, venda de
ativos da empresa, consolidação ou reestruturação, financiamento ou aquisição de todos ou parte dos nossos
negócios por ou para outra empresa. Também podemos compartilhar as suas informações com uma autoridade
competente, se acreditarmos que a divulgação está de acordo ou é exigida por qualquer lei, regulamento ou
processo legal aplicável. Isso pode incluir agentes da lei, autoridades governamentais ou terceiros, conforme
necessário para cumprir os processos legais ou atender aos requisitos de segurança nacional. As suas

informações também podem ser compartilhadas em caso de litígio para defender os direitos, propriedades ou
segurança da Empresa, seus parceiros comerciais, você ou outras pessoas.
d.
Dados não pessoais: as informações podem ser compartilhadas quando agregadas, anonimizadas e/ou
desidentificadas, para que não possam ser razoavelmente usadas para identificá-lo.
7.
Meus dados serão transferidos para outros países? A Ball é uma organização global com sede nos Estados
Unidos da América e escritórios em vários países do mundo. Consequentemente, a Ball pode transferir os seus dados
pessoais para a Ball nos Estados Unidos da América, para qualquer subsidiária da Ball em todo o mundo ou para
terceiros e parceiros comerciais, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
A Ball Corporation tomou medidas para proporcionar mecanismos técnicos e organizacionais adequados para proteger
os seus dados pessoais, inclusive obtendo certificação nos programas Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, além
de firmar acordos adequados com entidades da Ball e organizações externas. Você pode consultar mais informações
sobre as certificações do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA clicando AQUI.
8.
E se eu clicar em um link para outro site que não seja administrado pela Ball? Este site pode conter links para
outros sites. Embora tentemos vincular apenas sites que compartilhem os nossos altos padrões e respeito à privacidade,
não somos responsáveis pelo conteúdo, segurança ou práticas de privacidade empregadas por outros sites.
9.
Por quanto tempo os meus dados serão armazenados? Os seus dados pessoais serão armazenados conforme
permitido ou determinado pelas leis locais.
10.
Quais são os meus direitos em relação aos meus dados pessoais? Você tem o direito de solicitar informações
sobre o processamento dos seus dados pessoais. Isso pode incluir solicitações para corrigir, apagar ou atualizar os seus
dados. Se quiser enviar uma consulta relativa aos seus dados pessoais e aos seus direitos relacionados a eles, clique
AQUI e selecione "Consulta de dados pessoais" no menu suspenso sob "Área de interesse".
11.
O que posso fazer se eu tiver preocupações quanto ao processamento dos meus dados pessoais ? Se você tiver
preocupações quanto às atividades de processamento realizadas pela Empresa, entre em contato com o Escritório de
Proteção de Dados local ou a Autoridade Supervisora local aplicável ao seu país.
12.
O que acontece se eu me recusar a fornecer dados pessoais? Se você se recusar a concordar com esta política
de privacidade, deverá interromper o uso deste site imediatamente. Se você recusar cookies, certos recursos do Site
podem não funcionar corretamente.
13.
A quais sites este aviso se aplica? Este aviso aplica-se aos seguintes sites: www.ball.com,
www.ballaerospace.com e outros que podem ser adicionados no futuro.
14.
Onde posso encontrar alterações deste aviso? Podemos atualizar esta Política de Privacidade periodicamente.
Quando a atualizarmos, disponibilizaremos a declaração atualizada nesta página. As informações fornecidas serão
regidas pela Política de Privacidade em vigor no momento em que você as envia.

Política de Privacidade - Candidatos
1.
Introdução: esta Política de Privacidade - Candidatos fornece informações adicionais específicas sobre o uso dos
sites e sistemas que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site") no que se refere ao processo de
candidatura. A Política de Privacidade - Candidatos incorpora a Política de Privacidade - Geral por referência. Caso haja
um conflito entre a Política de Privacidade - Geral e a Política de Privacidade - Candidatos, a Política de Privacidade Candidatos prevalecerá sobre a Política de Privacidade - Geral apenas no que se refere ao seu uso do Site como
candidato.
2.
Com base em quê os meus dados estão sendo coletados? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 4, a Empresa pode usar as seguintes informações adicionais no que se refere aos candidatos:
a.
Consentimento: você autoriza a Empresa a processar os seus dados pessoais relacionados à sua
candidatura a um emprego. Isso significa que você concorda voluntariamente que a Ball processará todos e
quaisquer dados pessoais que você enviar para ser considerado para um emprego. Você também autoriza um
funcionário ou contratado da Ball a usar essas informações pessoais para entrar em contato com você para
obter informações adicionais, realizar entrevistas e outras comunicações relacionadas a aplicativos.
Ao enviar a sua inscrição, você também concorda que a Ball pode revisar os materiais da inscrição para
determinar a sua elegibilidade e qualificações relacionadas ao cargo a que você se candidatou, bem como outros
cargos na Ball para os quais você pode ser qualificado mediante aviso explícito de um representante da Ball. Se
você não quiser ser considerado para outros cargos para os quais possa se qualificar na Ball, informe isso ao
representante da Ball quando ele entrar em contato com você.
b.
Interesses comerciais legítimos: a Ball também processa dados pessoais com base em interesses
comerciais legítimos adicionais no processo de candidatura. Isso inclui o fornecimento de determinadas
informações pessoais a entidades governamentais, conforme exigido pelas leis locais, a retenção de
determinadas informações pessoais, conforme exigido pelas leis locais, e a determinação da elegibilidade de um
candidato para um cargo ao qual se candidatou.
3.
Quais dados a empresa processa? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 5, a
Empresa pode usar as seguintes informações adicionais no que se refere aos candidatos:
a.
Envio de formulários: a Ball usa todas as informações fornecidas por meio do material enviado por você
para determinar a sua elegibilidade e as suas qualificações para os cargos aos quais você se candidatou. A Ball
também pode usar essas informações para entrar em contato com você para obter mais informações, realizar
entrevistas ou outros fins relacionados.
b.
Crianças: o Site não se destina a candidatos menores de idade, exceto conforme previsto nas leis locais.
Não solicitamos nem coletamos intencionalmente informações pessoais de ou sobre crianças menores de idade,
exceto por meio de programas e processos de inscrição aprovados, como formação de aprendizes, programas
cooperativos de nível médio, estágios durante o ensino médio e faculdade, e outros programas similares. A Ball
incentiva os pais ou responsáveis pelas crianças a envolverem-se ativamente nas atividades virtuais de uma
criança. Se você acredita que a Ball coletou informações pessoais de algum menor de idade sem o devido
consentimento, entre em contato com a Ball conforme listado acima, na Seção 3 da Política de Privacidade Geral.
4. Vocês estão compartilhando os meus dados pessoais?
a.
Destinatários internos: certos departamentos da Empresa recebem e processam dados pessoais obtidos
dos visitantes do Site com base na "necessidade de saber", principalmente quando o trabalho deles está

relacionado à manutenção do Site, fornecimento ou atualização de conteúdo do Site, ou resposta a consultas
feitas por meio do Site. Isso pode incluir o departamento de Tecnologia da Informação, a Equipe de Proteção de
Dados Essenciais e outros departamentos com base na "necessidade de saber".
b.
Destinatários externos: a Empresa também pode transferir determinados dados a terceiros contratados
pela Ball para executar determinadas responsabilidades administrativas relacionadas ao Site. A Ball não
compartilha, vende nem arrenda dados pessoais sobre você a terceiros para fins de processamento e marketing.
c.
Outras circunstâncias especiais: também é possível, em circunstâncias muito raras, que as suas
informações sejam compartilhadas em conexão com ou durante negociações referentes a qualquer
incorporação, venda de ativos da empresa, consolidação ou reestruturação, financiamento ou aquisição de
todos ou parte dos nossos negócios por ou para outra empresa. Também podemos compartilhar as suas
informações com uma autoridade competente, se acreditarmos que a divulgação está de acordo ou é exigida
por qualquer lei, regulamento ou processo legal aplicável. Isso pode incluir agentes da lei, autoridades
governamentais ou terceiros, conforme necessário para cumprir os processos legais ou at ender aos requisitos
de segurança nacional. As suas informações também podem ser compartilhadas em caso de litígio para
defender os direitos, propriedades ou segurança da Empresa, seus parceiros comerciais, você ou outras pessoas.
d.
Dados não pessoais: as informações podem ser compartilhadas quando agregadas, anonimizadas e/ou
desidentificadas, para que não possam ser razoavelmente usadas para identificá-lo.
5.
Meus dados serão transferidos para outros países? A Ball é uma organização global com sede nos Estados
Unidos da América e escritórios em vários países do mundo. Consequentemente, a Ball pode transferir os seus dados
pessoais para a Ball nos Estados Unidos da América, para qualquer subsidiária da Ball em todo o mundo ou para
terceiros e parceiros comerciais, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
A Ball Corporation tomou medidas para proporcionar mecanismos técnicos e organizacionais adequados para proteger
os seus dados pessoais, inclusive obtendo certificação nos programas Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, além
de firmar acordos adequados com entidades da Ball e organizações externas. Você pode consultar mais informações
sobre as certificações do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA clicando AQUI.
6.
E se eu clicar em um link para outro site que não seja administrado pela Ball? Este site pode conter links para
outros sites. Embora tentemos vincular apenas sites que compartilhem os nossos altos padrões e respeito à privacidade,
não somos responsáveis pelo conteúdo, segurança ou práticas de privacidade empregadas por outros sites.
7.
Por quanto tempo os meus dados serão armazenados? Os seus dados pessoais serão armazenados conforme
permitido pelas leis locais.
8.
Quais são os meus direitos em relação aos meus dados pessoais? Você tem o direito de solicitar informações
sobre o processamento dos seus dados pessoais. Isso pode incluir solicitações para corrigir, apagar ou atualizar os seus
dados. Se quiser enviar uma consulta relativa aos seus dados pessoais e aos seus direitos relacionados a eles, clique
AQUI e selecione "Consulta de dados pessoais" no menu suspenso sob "Área de interesse".
9.
O que posso fazer se eu tiver preocupações quanto ao processamento dos meus dados pessoais ? Se você tiver
preocupações quanto às atividades de processamento realizadas pela Empresa, entre em contato com o Escritório de
Proteção de Dados local ou a Autoridade Supervisora local aplicável ao seu país.
10.
O que acontece se eu me recusar a fornecer dados pessoais? Se você se recusar a concordar com esta política
de privacidade, deverá interromper o uso deste site imediatamente. Se você recusar cookies, certos recursos do Site

podem não funcionar corretamente.
11.
A quais sites este aviso se aplica? Este aviso aplica-se aos seguintes sites: www.ball.com,
www.ballaerospace.com e outros que podem ser adicionados no futuro.
12.
Onde posso encontrar alterações deste aviso? Podemos atualizar esta Política de Privacidade periodicamente.
Quando a atualizarmos, disponibilizaremos a declaração atualizada nesta página. As informações fornecidas serão
regidas pela Política de Privacidade em vigor no momento em que você as envia.

Política de Privacidade - Funcionários
1.
Introdução: esta Política de Privacidade - Funcionários fornece informações adicionais específicas sobre o uso
dos sites e sistemas que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site") no que se refere à relação trabalhista. A
Política de Privacidade - Funcionários incorporam a Política de Privacidade - Geral por referência. Caso haja um conflito
entre a Política de Privacidade - Geral e a Política de Privacidade - Funcionários, a Política de Privacidade - Funcionários
prevalecerá sobre a Política de Privacidade - Geral apenas no que se refere ao seu uso do Site como candidato.
2.
Com base em quê os meus dados estão sendo coletados? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 4, a Empresa poderá utilizar as seguintes informações adicionais relativas aos funcionários:
a.
Obrigações legais: a Ball é obrigada a coletar certas informações para cumprir os requisitos
governamentais, como fins de tributação, exigências de relatórios governamentais, administração de licenças
para ausências legalmente exigidas, conformidade regulatória financeira exigida das empresas de capital aberto,
resposta a ordens governamentais válidas que solicitam informações e outros tipos semelhantes de obrigação
legal.
b.
Necessário para cumprir um contrato: a Ball processa dados para cumprir suas obrigações decorrentes
de contratos de trabalho com funcionários, inclusive a obrigação de pagar uma remuneração ao funcionário pelo
trabalho realizado. Isso pode incluir a coleta de informações relacionadas à família, saúde, finanças, histórico
profissional, antecedentes criminais, atributos pessoais e outros tipos de dado pessoal e dado pessoal sigiloso.
Além disso, a Ball processa dados para cumprir suas obrigações estipuladas nos documentos do plano de
benefícios dos funcionários (por exemplo, benefícios por invalidez, benefícios de aposentadoria, benefícios de
saúde e outros, conforme aplicável com base na região).
c.
Fins comerciais legítimos: a Ball também processa dados para fins comerciais legítimos, inclusive o
monitoramento da força de trabalho para garantir que os níveis adequados das equipes sejam mantidos e que
as necessidades comerciais sejam supridas. A Ball monitora o acesso físico a suas instalações para garantir a
segurança e o bem-estar de seus funcionários e visitantes. A Ball monitora a atividade virtual para garantir o uso
adequado das propriedades comerciais, evitar a perda de dados comerciais confidenciais, evitar fraudes e
proteger-se contra possíveis violações da segurança cibernética. A Ball processa dados para cumprir obrigações
fiduciárias relacionadas a fundos de pensão, administração e operação de planos de aposentadoria, como
identificar eficiências na administração ou mitigar os riscos financeiros dos planos de aposentadoria.
d.
Consentimento do funcionário: em circunstâncias limitadas, a Ball pode coletar dados do funcionário
com base no consentimento do funcionário. Isso pode incluir a obtenção de informações financeiras, pessoais,
de saúde e outras informações pessoais e confidenciais mais detalhadas para fins de benefícios voluntários dos
funcionários, além daqueles oferecidos tradicionalmente de tempos em tempos. Além disso, a Ball pode coletar
dados de funcionários quando estiver tirando fotografias, vídeos ou outras mídias semelhantes para fins de
marketing. Os funcionários que derem seu consentimento voluntário podem revogá-lo a qualquer momento,
entrando em contato com o escritório de proteção de dados da Empresa aplicável, conforme estabelecido na
Política de Privacidade - Geral aqui.
e.
Defesa legal: em determinadas circunstâncias, os seus dados pessoais serão processados como parte de
uma defesa legal.
f.
Dados não pessoais: as informações podem ser agregadas, anonimizadas e/ou desidentificadas, de
modo que não possam ser razoavelmente usadas para identificá-lo.
3.
Quais dados a empresa processa? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 5, a
Empresa pode usar as seguintes informações adicionais no que se refere aos candidatos:

a.
Envio de formulários: a Ball usa todas as informações fornecidas por meio do material enviado por você
para determinar a sua elegibilidade e as suas qualificações para empregos, promoções, rebaixamentos,
compensação e outros fins relacionados ao vínculo empregatício. Além disso, as informações fornecidas por
meio do envio de formulários podem ser usadas para verificar a identidade, fornecer respostas a perguntas,
conduzir investigações sobre alegações de ações erradas e outros propósitos para os quais você enviou
informações. A Ball também pode usar essas informações para entrar em contato com você para obter mais
informações, buscar esclarecimentos com base nas informações que você forneceu ou outros propósitos
relacionados à elegibilidade, qualificação ou administração de um empregado, e benefícios relacionados ao
emprego.
b.
Dados pessoais do funcionário: os dados pessoais e confidenciais são usados pela Ball e por terceiros
aplicáveis para administrar a relação trabalhista. Essas informações pessoais podem incluir o nome de um
funcionário, informações de contato, histórico profissional, informações financeiras, informações de família,
informações de beneficiários, informações de contato de beneficiários, informações de saúde e outras
informações necessárias para administrar a relação trabalhista e outros benefícios relacionados que afetam o
funcionário e a família, parentes, parceiros ou beneficiários do funcionário.
c.
Dados pessoais sigilosos: dados pessoais sigilosos também podem ser processados para administrar a
relação trabalhista, inclusive, entre outros, informações sobre saúde (por exemplo, planos de benefícios para
funcionários), orientação sexual (por exemplo, voluntariamente, em regiões onde é permitido por lei), raça (por
exemplo, em regiões limitadas, quando exigido por lei), origem étnica (por exemplo, em regiões limitadas,
quando exigido por lei), crenças religiosas ou filosóficas (por exemplo, em regiões limitadas, quando exigido por
lei) e dados biométricos (por exemplo, para fins de contabilização de horas e assiduidade). A Ball implementou
medidas organizacionais e técnicas para proteger os dados pessoais dos funcionários. Para obter mais
informações, entre em contato com a sua equipe de proteção de dados essenciais, conforme descrito na Seção 3
da Política de Privacidade - Geral aqui.
4.
Vocês estão compartilhando os meus dados pessoais? A Ball pode compartilhar dados pessoais dos
funcionários com destinatários internos e externos, conforme descrito abaixo.
a.
Destinatários internos: certos departamentos da Empresa recebem e processam dados pessoais
relacionados ao seu emprego. Os dados pessoais são compartilhados com os funcionários da Ball com base na
"necessidade de saber", principalmente quando o trabalho do funcionário da Ball está relaciona do à
administração de certos aspectos da relação trabalhista. Por exemplo, o pessoal de Suporte às Pessoas e
Operações pode ter acesso aos dados dos funcionários de departamentos, locais ou divisões pelos quais o
funcionário de Suporte às Pessoas e Operações é responsável como parte de suas tarefas específicas. A Ball
emprega permissões, criptografia, políticas e procedimentos baseados em regras para garantir a segurança dos
dados dos funcionários.
b.
Destinatários externos: a Empresa também pode transferir determinados dados a terceiros contratados
pela Ball para executar determinadas responsabilidades administrativas relacionadas ao Site. A Ball não
compartilha, vende nem arrenda dados pessoais sobre você a terceiros para fins de processamento e marketing.
Além disso, a Ball pode transferir dados pessoais para processadores terceirizados, conforme a necessidade de
saber, quando exigido por lei, caso sejam necessários para cumprir as obrigações da Empresa como parte da
relação trabalhista ou para cumprir as obrigações comerciais adicionais do seu emprego. A lista a seguir fornece
exemplos de informações que podem ser compartilhadas com processadores terceirizados:
i. Processamento de candidatos;
ii. Processamento de novas contratações;
iii. Processamento e administração de horas e assiduidade;

iv. Processamento e administração de folha de pagamento;
v. Processamento e administração de benefícios de saúde e bem-estar;
vi. Autoridades fiscais;
vii. Processamento e administração de viagens e despesas;
viii. Provedores de seguros e segurança;
ix. Processamento e administração de aposentadoria;
x. Administração de treinamento profissional e desenvolvimento de liderança;
xi. Órgãos governamentais, agências reguladoras e autoridades trabalhistas; e
xii. Clientes, vendedores e fornecedores.
c.
Outras circunstâncias especiais: também é possível, em raras circunstâncias, que as suas informações
sejam compartilhadas em conexão com ou durante negociações referentes a qualquer incorporação, venda de
ativos da empresa, consolidação ou reestruturação, financiamento ou aquisição de todos ou parte dos nossos
negócios por ou para outra empresa. Também podemos compartilhar as suas informações com uma autoridade
competente, se acreditarmos que a divulgação está de acordo ou é exigida por qualquer lei, regulamento ou
processo legal aplicável. Isso pode incluir agentes da lei, autoridades governamentais ou terceiros, conforme
necessário para cumprir os processos legais ou atender aos requisitos de segurança nacional. As suas
informações também podem ser compartilhadas em caso de litígio para defender os direitos, propriedades ou
segurança da Empresa, seus parceiros comerciais, você ou outras pessoas.
d.
Dados não pessoais: as informações podem ser compartilhadas quando agregadas, anonimizadas e/ou
desidentificadas, para que não possam ser razoavelmente usadas para identificá-lo.
5.
Meus dados serão transferidos para outros países? A Ball é uma organização global com sede nos Estados
Unidos da América e escritórios em vários países do mundo. Consequentemente, a Ball pode transferir os seus dados
pessoais para a Ball nos Estados Unidos da América, para qualquer subsidiária da Ball em todo o mundo ou para
terceiros e parceiros comerciais, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
A Ball Corporation tomou medidas para proporcionar mecanismos técnicos e organizacionais adequados para proteger
os seus dados pessoais, inclusive obtendo certificação nos programas Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, além
de firmar acordos adequados com entidades da Ball e organizações externas. Você pode consultar mais informações
sobre as certificações do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA clicando AQUI.
6.
E se eu clicar em um link para outro site que não seja administrado pela Ball? Este site pode conter links para
outros sites. Embora tentemos vincular apenas sites que compartilhem os nossos altos padrões e respeito à privacidade,
não somos responsáveis pelo conteúdo, segurança ou práticas de privacidade empregadas por outros sites.
7.
Por quanto tempo os meus dados serão armazenados? Os seus dados pessoais serão armazenados conforme
permitido pelas leis locais.
8.
Quais são os meus direitos em relação aos meus dados pessoais? Você tem o direito de solicitar informações
sobre o processamento dos seus dados pessoais. Isso pode incluir solicitações para corrigir, apagar ou atualizar os seus
dados. Se quiser enviar uma consulta relativa aos seus dados pessoais e aos seus direitos relacionados a eles, clique
AQUI e selecione "Consulta de dados pessoais" no menu suspenso sob "Área de Interesse".
9.
O que posso fazer se eu tiver preocupações quanto ao processamento dos meus dados pessoais ? Se você tiver
preocupações quanto às atividades de processamento realizadas pela Empresa, entre em contato com o Escritório de

Proteção de Dados local ou a Autoridade Supervisora local aplicável ao seu país.
10.
O que acontece se eu me recusar a fornecer dados pessoais? Se um funcionário se recusar a fornecer dados
pessoais que sejam essenciais para a administração da relação trabalhista ou que sejam exigidos por requisitos
regulamentares, o funcionário poderá receber um aviso de que, sem essas informações, a relação trabalhista poderá ser
rescindida. Isso é particularmente verdade quando a retenção de dados pessoais pode resultar em violações dos
requisitos legais e regulamentares.
11.
A quais sites este aviso se aplica? Este aviso aplica-se aos seguintes sites: www.ball.com,
www.ballaerospace.com e outros que podem ser adicionados no futuro.
12.
Onde posso encontrar alterações deste aviso? Podemos atualizar esta Política de Privacidade periodicamente.
Quando a atualizarmos, disponibilizaremos a declaração atualizada nesta página. As informações fornecidas serão
regidas pela Política de Privacidade em vigor no momento em que você as envia.

Política de Privacidade - Aposentados e Beneficiários
1.
Introdução: esta Política de Privacidade - Aposentados e Beneficiários fornece informações adicionais
específicas sobre o uso dos sites e sistemas que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site") no que se refere
a benefícios e processos de aposentadoria. A Política de Privacidade - Aposentados e Beneficiários, por meio deste
documento, incorpora a Política de Privacidade - Geral por referência. Caso haja um conflito entre a Política de
Privacidade - Geral e a Política de Privacidade - Aposentados e Beneficiários, a Política de Privacidade - Aposentados e
Beneficiários prevalecerá sobre a Política de Privacidade - Geral apenas no que se refere ao seu uso do Site como
aposentado.
2.
Quem está processando os meus dados? A Ball Corporation, suas subsidiárias e afiliadas processam certos tipos
de dado pessoal de aposentados para fins de administração de benefícios de aposentadoria. A Ball Benefits Central,
administrada pela Willis Towers Watson e pela Rexam Pension Trustees Limited, também processa certos tipos de dado
pessoal dos aposentados para fins de administração dos benefícios de aposentadoria. A Empresa também pode
contratar terceiros para prestar determinados serviços em nome da Empresa, inclusive o desempenho de funções
ministeriais, administração de pagamento de benefícios, auditoria de benefícios e outras funções de benefícios de
aposentadoria. A Ball toma medidas para garantir que os terceiros que processam dados em nome da Ball cumpram os
padrões de proteção de dados, inclusive, entre outros, a celebração de contratos com terceiros, a realização de análises
de segurança de terceiros e outros esforços e processos similares.
3.
Com base em quê os meus dados estão sendo coletados? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 4, a Empresa poderá utilizar as seguintes bases adicionais para o processamento de dados
relativos aos aposentados:
a.
Obrigações legais: a Ball é obrigada a coletar certas informações para cumprir os requisitos
governamentais, como fins de tributação, exigências de relatórios governamentais, conformidade regulatória
financeira exigida das empresas de capital aberto, resposta a ordens governamentais válidas que solicitam
informações e outros tipos semelhantes de obrigação legal.
b.
Necessário para cumprir um contrato: a Ball coleta e processa dados para cumprir suas obrigações
decorrentes de contratos de trabalho com funcionários, documentos de planejamento e outros requisitos legais
de benefícios de aposentadoria. Isso inclui a obrigação de pagar os valores referentes a aposentadoria e
benefícios relacionados. Isso pode incluir a coleta de informações relacionadas aos beneficiários do aposentado,
histórico profissional, saúde, finanças e outros tipos de dado pessoal e dado pessoal sigiloso.
c.
Fins comerciais legítimos: a Ball também processa dados para fins comerciais legítimos, inclusive para
cumprir obrigações fiduciárias relacionadas a fundos de pensão, administração e operação de planos de
aposentadoria, como identificar eficiências na administração ou mitigar os riscos financeiros dos planos de
aposentadoria.
d.
Consentimento do aposentado: em circunstâncias muito limitadas, a Ball pode coletar dados do
aposentado com base no consentimento do aposentado. Isso pode incluir a obtenção de informações
financeiras, pessoais, de saúde e outras informações pessoais e confidenciais mais detalhadas durante ofertas
de melhores valores de transferência e outros exercícios similares relacionados a benefícios que podem ser
oferecidos periodicamente. Os aposentados que derem seu consentimento voluntário podem revogá-lo a
qualquer momento, entrando em contato com o escritório de proteção de dados da Empresa aplicável,
conforme estabelecido na Política de Privacidade - Geral aqui.
e.
Defesa legal: em determinadas circunstâncias, os seus dados pessoais serão processados como parte de
uma defesa legal.

4.
Quais dados a empresa processa? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 5, a
Empresa pode usar as seguintes informações adicionais no que se refere aos candidatos:
a.
Envio de formulários: a Ball usa todas as informações fornecidas por meio do material enviado por você
para determinar a sua elegibilidade e as suas qualificações para os benefícios de aposentadoria nos quais você
se inscreveu. A Ball também pode usar essas informações para entrar em contato com você para obter mais
informações, buscar esclarecimentos com base nas informações que você forneceu ou outros propósitos
relacionados à elegibilidade, qualificação ou administração de benefícios de aposentadoria.
b.
Dados pessoais do aposentado: os dados pessoais e os dados pessoais sigilosos são usados pela Ball e
por terceiros aplicáveis para administrar benefícios de aposentadoria. Essas informações pessoais podem incluir
o nome do aposentado, informações de contato, histórico profissional, informações financeiras, informações da
família, informações dos beneficiários, informações de contato dos beneficiários, informações de saúde e outras
informações necessárias para administrar planos de aposentadoria aplicáveis em benefício do aposentado e dos
beneficiários do aposentado.
5.
Vocês estão compartilhando os meus dados pessoais? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 6, a Empresa pode fornecer dados pessoais e dados pessoais sigilosos aos seguintes
destinatários:
a.
Destinatários internos: os dados pessoais processados pela Ball estão limitados aos departamentos e
funcionários que precisam "conhecer" os seus dados pessoais para cumprir suas obrigações comerciais e legais
(veja o Parágrafo 3). Os departamentos que têm uma probabilidade de processar dados pessoais de
aposentados incluem recursos humanos, previdenciário, remuneração e benefícios, e o departamento jurídico.
Outros departamentos podem obter acesso às suas informações para fins limitados específicos relacionados
diretamente ao seu emprego, com base na necessidade de saber.
b.
Destinatários externos: certos tipos de dado também podem ser transferidos para processadores
terceirizados. Os dados pessoais dos aposentados podem ser transferidos para os seguintes tipos de
processador terceirizado, conforme a necessidade de saber, quando exigidos por lei, caso sejam necessários
para cumprir as obrigações da Empresa oriundas da relação trabalhista ou para cumprir as obrigações
comerciais posteriores à sua aposentadoria:
i. Administradores terceirizados de planos de aposentadoria;
ii. Auditores terceirizados;
iii. Consultores financeiros terceirizados; e
iv. Órgãos governamentais/reguladores ou autoridades trabalhistas.
c.
Outras circunstâncias especiais: também é possível, em raras circunstâncias, que as suas informações
sejam compartilhadas em conexão com ou durante negociações referentes a qualquer incorporação, venda de
ativos da empresa, consolidação ou reestruturação, financiamento ou aquisição de todos ou parte dos nossos
negócios por ou para outra empresa. A Ball também pode compartilhar as informações dos aposentados com
uma autoridade competente, se acreditarmos que a divulgação está de acordo ou é exigida por qualquer lei,
regulamento ou processo legal aplicável. Isso pode incluir agentes da lei, autoridades governamentais ou
terceiros, conforme necessário para cumprir os processos legais ou atender aos requisitos de segurança
nacional. As suas informações também podem ser compartilhadas em caso de litígio para defender os direitos,
propriedades ou segurança da Empresa, seus parceiros comerciais, você ou outras pessoas.
d.
Dados não pessoais: as informações dos aposentados e seus beneficiários podem ser compartilhadas
uma vez agregadas, anonimizadas e/ou desidentificadas, de modo que não possam ser razoavelmente usadas

para identificá-lo.
6.
Meus dados serão transferidos para outros países? A Ball é uma organização global com sede nos Estados
Unidos da América e escritórios em vários países do mundo. Consequentemente, a Ball pode transferir os seus dados
pessoais para a Ball nos Estados Unidos da América, para qualquer subsidiária da Ball em todo o mundo ou para
terceiros e parceiros comerciais, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
A Ball Corporation tomou medidas para proporcionar mecanismos técnicos e organizacionais adequados para proteger
os seus dados pessoais, inclusive obtendo certificação nos programas Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, além
de firmar acordos adequados com entidades da Ball e organizações externas. Você pode consultar mais informações
sobre as certificações do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA clicando AQUI.
7.
E se eu clicar em um link para outro site que não seja administrado pela Ball? Este site pode conter links para
outros sites. Embora tentemos vincular apenas sites que compartilhem os nossos altos padrões e respeito à privacidade,
não somos responsáveis pelo conteúdo, segurança ou práticas de privacidade empregadas por outros sites.
8.
O que acontece se eu me recusar a fornecer dados pessoais? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 12, recusar-se a fornecer os dados pessoais e dados pessoais sigilosos exigidos pode resultar
na rescisão dos benefícios, administração incorreta dos benefícios ou outros problemas semelhantes.
9.
A quais sites este aviso se aplica? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 13,
este aviso aplica-se a www.ballbenefitscentral.ehr.com, www.rexampensionplan.co.uk e outros sites que possam vir a
ser adicionados no futuro.

Política de Privacidade - Clientes, Vendedores e Fornecedores
1.
Introdução: esta Política de Privacidade - Clientes, Vendedores e Fornecedores fornece informações adicionais
específicas sobre o uso dos sites e sistemas que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site") no que se refere
a benefícios e processos de aposentadoria. A Política de Privacidade - Clientes, Vendedores e Fornecedores, por meio
deste documento, incorpora a Política de Privacidade - Geral por referência. Caso haja um conflito entre a Política de
Privacidade - Geral e a Política de Privacidade - Clientes, Vendedores e Fornecedores, a Política de Privacidade - Clientes,
Vendedores e Fornecedores prevalecerá sobre a Política de Privacidade - Geral apenas no que se refere ao seu uso do
Site como aposentado.
2.
Quem está processando os meus dados? A Ball Corporation, suas subsidiárias e afiliadas processam certos tipos
de dado pessoal dos contatos dos nossos clientes, vendedores e fornecedores. A empresa também pode contratar
terceiros para prestar determinados serviços em nome da empresa. A Ball toma medidas para garantir que os terceiros
que processam dados em nome da Ball cumpram os padrões de proteção de dados, inclusive, entre outros, a celebração
de contratos com terceiros, a realização de análises de segurança de terceiros e outros esforços e processos similares.
3.
Com base em quê os meus dados estão sendo coletados? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 4, a Empresa pode usar as seguintes bases adicionais para processar dados relacionados a
clientes, vendedores e fornecedores:
a.
Obrigações legais: a Ball é obrigada a coletar certas informações para cumprir os requisitos
governamentais, como fins de tributação, exigências de relatórios governamentais, conformidade regulatória
financeira exigida das empresas de capital aberto, obrigações de relatórios do governo relativos a certas
transações comerciais, resposta a ordens governamentais válidas que solicitam informações e outros tipos
semelhantes de obrigação legal.
b.
Necessário para cumprir um contrato: a Ball coleta e processa dados pessoais para cumprir suas
obrigações decorrentes de contratos, memorandos de entendimento, acordos por carta e outros acordos
comerciais e contratuais. Isso pode incluir a coleta de dados pessoais relacionados aos funcionários dos clientes,
vendedores e fornecedores, para garantir a comunicação, cooperação e colaboração entre a Ball e seus clientes,
vendedores e fornecedores.
c.
Fins comerciais legítimos: a Ball também processa dados para fins comerciais legítimos, inclusive
alterações operacionais, gestão de fornecedores, análises de custos e outras operações comerciais comuns, para
garantir a eficiência e eficácia nos relacionamentos com terceiros.
d.
Consentimento: a Ball pode coletar dados pessoais de clientes, vendedores e fornecedores com base no
consentimento de um indivíduo. Isso pode incluir a obtenção de informações financeiras, pessoais e outras
informações pessoais e sigilosas. Os indivíduos que derem seu consentimento voluntário podem revogá-lo a
qualquer momento, entrando em contato com o escritório de proteção de dados da Empresa aplicável,
conforme estabelecido na Política de Privacidade - Geral aqui.
e.
Defesa legal: em determinadas circunstâncias, os dados pessoais relacionados a clientes, vendedores e
fornecedores serão processados como parte de uma defesa legal.
4.
Quais dados a empresa processa? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 5, a
Empresa poderá utilizar as seguintes bases adicionais para o processamento de dados relativos a clientes, vendedores e
fornecedores:
a.
Relacionamento com o cliente: a empresa processa dados pessoais relacionados a representantes dos
nossos clientes, inclusive nome, informações de contato, endereços de e-mail e outros dados pessoais não

sigilosos. Informações limitadas podem ser processadas sobre a vida pessoal de um representante como parte
do relacionamento comercial, como nomes, datas de nascimento ou outras informações semelhantes sobre
parentes de contatos comerciais. No caso de empresas de proprietário único ou outras entidades legais
similares, as informações financeiras pessoais podem ser processadas quando forem apresentados pedidos de
crédito que exijam garantias pessoais ou garantias adicionais.
b.
Relações com vendedores: a Empresa processa dados pessoais relacionados a representantes dos nossos
vendedores, inclusive nome, informações de contato, endereços de e-mail e outros dados pessoais não sigilosos.
Informações limitadas podem ser processadas sobre a vida pessoal de um representante como parte do
relacionamento comercial, como nomes, datas de nascimento ou outras informações semelhantes sobre
parentes de contatos comerciais.
c.
Relacionamentos com fornecedores: a Empresa processa dados pessoais relacionados a representantes
dos nossos fornecedores, inclusive nome, informações de contato, endereços de e-mail e outros dados pessoais
não sigilosos. Informações limitadas podem ser processadas sobre a vida pessoal de um representante como
parte do relacionamento comercial, como nomes, datas de nascimento ou outras informações semelhantes
sobre parentes de contatos comerciais.
5.
Vocês estão compartilhando os meus dados pessoais? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 5, a Empresa pode compartilhar os seus dados pessoais com os seguintes destinatários:
a.
Destinatários internos: certos departamentos da Empresa recebem e processam dados pessoais obtidos
dos visitantes do Site com base na "necessidade de saber", principalmente quando o trabalho deles envolve
clientes, vendedores ou fornecedores. Isso pode incluir os seguintes departamentos: finanças, aquisição,
serviços comerciais globais, negócios (contas a receber, contas a pagar etc.), comunicações, sustentabilidade,
auditoria, jurídico e outros departamentos e divisões similares, com base na "necessidade de saber", caso sejam
necessários para operações e interações comerciais internas e externas.
b.
Destinatários externos: a Empresa também pode transferir determinados dados a terceiros contratados
pela Ball para desempenhar determinadas funções, inclusive contratados terceirizados que auxiliam a Ball em
certas funções e responsabilidades administrativas necessárias para as operações da Ball, auditores externos,
agências de cobrança, escritórios de advocacia e outros terceiros semelhantes. A Ball não compartilha, vende
nem arrenda dados pessoais sobre você a terceiros para fins de processamento e marketing.
6.
Meus dados serão transferidos para outros países? A Ball é uma organização global com sede nos Estados
Unidos da América e escritórios em vários países do mundo. Consequentemente, a Ball pode transferir os seus dados
pessoais para a Ball nos Estados Unidos da América, para qualquer subsidiária da Ball em todo o mundo ou para
terceiros e parceiros comerciais, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
A Ball Corporation tomou medidas para proporcionar mecanismos técnicos e organizacionais adequados para proteger
os seus dados pessoais, inclusive obtendo certificação nos programas Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, além
de firmar acordos adequados com entidades da Ball e organizações externas. Você pode consultar mais informações
sobre as certificações do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA clicando AQUI.
7.
O que acontece se eu me recusar a fornecer dados pessoais? Além das informações descritas na Política de
Privacidade - Geral, Seção 12, recusar-se a fornecer as informações pessoais necessárias para manter o relacionamento
comercial pode resultar no cancelamento de contratos, interrupções nas operações comerciais que podem afetar a
entrega de bens ou serviços para os quais a Ball foi contratada, atrasos ou falta de pagamento de bens ou serviços

prestados, e outros impactos semelhantes.

A quais sites este aviso se aplica? Além das informações descritas na Política de Privacidade - Geral, Seção 13, este aviso
aplica-se a https://ballcorp.force.com/CustomerPortal, https://printguides.ball.com/, https://voc.ball.com/ e outros
sites que possam vir a ser adicionados no futuro.

Política de Cookies
1.
Introdução: a Ball Corporation e suas subsidiárias e afiliadas (a "Empresa" ou "Ball") têm o compromisso de
proteger os dados pessoais de todas as pessoas com quem interagimos. A Ball adotou medidas técnicas e
organizacionais para proteger os dados pessoais que a Empresa processa. O objetivo deste Aviso de Privacidade é
informá-lo das atividades de processamento que a Empresa realiza no que diz respeito ao uso geral dos sites e sistemas
que a Empresa opera (coletivamente referidos como "Site"), bem como dos seus direitos e obrigações relacionados aos
seus dados pessoais.
2.
O que você quer dizer com "cookies"? A Ball usa ferramentas automáticas de coleta de dados, às vezes
chamadas de "cookies", que coletam certas informações padrão que o seu navegador envia aos sites da Ball. O termo
"cookie" refere-se a todas as tecnologias que armazenam e acessam informações no dispositivo que você está usando
para acessar o Site. O seu dispositivo pode ser um computador, tablet, telefone ou outro dispositivo móvel com acesso à
Internet.
Existem diversos tipos de cookie que se comportam de forma diferente e desempenham funções diferentes. Por
exemplo, alguns cookies são veiculados diretamente pela Ball ("cookies próprios") ou em nome da Ball por terceiros,
como empresas de análise ("cookies de terceiros"). Outros cookies podem durar enquanto o navegador da Web que
você estiver usando estiver aberto ("cookies de sessão"), mas serão excluídos automaticamente quando você fechar o
aplicativo do navegador da Web no seu dispositivo. Já outros cookies permanecem mesmo depois que o navegador da
Web é fechado ("cookies permanentes"), reconhecendo o seu dispositivo quando você abrir o navegador novamente.
3.
Que tipo de informação vocês coletam com essas ferramentas? Essas ferramentas de coleta de dados enviam
informações ao site, como o tipo de navegador da Web que você está usando e o endereço do site a partir do qual você
chegou ao nosso site (por exemplo, um mecanismo de pesquisa usado para pesquisar a Ball Corporation). Essas
ferramentas também podem coletar informações sobre o endereço de protocolo da Internet e o comportamento do
fluxo de cliques.
O endereço do protocolo interno é um número atribuído automaticamente ao seu computador ou dispositivo móvel
sempre que você se conecta à Internet. O número é atribuído pelo provedor de serviços de Internet ou pelo
departamento de tecnologia da informação, dependendo do tipo de rede à qual você está conectado. O número é um
endereço exclusivo que permite que os servidores da Web localizem e identifiquem o seu dispositivo.
O comportamento do fluxo de cliques refere-se ao seu uso da Internet. Isso pode incluir quais páginas você visualiza e
em quais links você clica ao usar a Internet. Essas ferramentas ajudam a tornar a sua experiência na Internet mais fácil e
eficiente. Elas também podem proporcionar uma experiência personalizada na Internet com base no seu uso, sendo
capazes de reconhecê-lo quando você retornar.
4.
Quais tipos de cookies a Ball usa? A Ball usa os cookies necessários para a operação do Site, como cookies que
permitem a funcionalidade de recursos do mapa no site ou encaminhamento de solicitações de clientes no servidor.
Outros cookies são usados para fornecer um serviço personalizado, podendo ativar funções como o compartilhamento
de conteúdo da Web por meio de plataformas de mídia social. Outros cookies podem fornecer informações aos
anunciantes sobre o uso da Web, o que permite que os anunciantes forneçam experiências personalizadas na Web.
5.
Como posso atualizar as minhas preferências de "cookies" no site? No momento, o site não oferece a
capacidade de modificar as preferências de cookies ou desativar certos cookies desnecessários. A Ball está colaborando
com seus fornecedores para desenvolver esse recurso e atualizará esta política quando esse recurso existir.

No entanto, o seu navegador da Web pode permitir que você habilite um recurso de "não rastrear", que envia sinais aos
sites que você visita. Esses sinais informam aos sites que você não deseja que as suas atividades online sejam rastreadas.
Isso é diferente de bloquear ou excluir cookies, pois os navegadores da Web, com o recurso de "não rastrear" ativado,
ainda podem aceitar cookies.
6.
Com quem posso entrar em contato se tiver mais perguntas? Se você tiver mais perguntas sobre "cookies" e
como a Ball usa essas ferramentas e as informações coletadas por meio dessas ferramentas, entre em contato com a
equipe regional de proteção de dados essenciais:
Proteção de Dados na América do Norte
Critical Data Protection Team
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
cdpna@ball.com

Proteção de Dados na América do Sul
Critical Data Protection Team
Avenida das Américas
3434-Condomínio Mario Henrique SimonsenBloco 2/6 e 7 andares Barra da Tijuca
Rio de Janeiro 22640-102
Brasil
cdpsa@ball.com

Proteção de Dados na Europa, Oriente Médio e
África
Critical Data Protection Team
100 Capability Green
Luton LU1 3LG
Reino Unido
cdpeu@ball.com
Proteção de Dados na região Ásia-Pacífico
Critical Data Protection Team
Units 1610 – 1619, Tower 1
Grand Century Place
193 Prince Edward Rd. West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
cdpapac@ball.com

Se você tiver outras perguntas sobre os Termos de Uso ou Políticas de Privacidade da Ball, eles podem ser encontrados
aqui.

