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Aviso de Privacidade do Driver de Mesa Digitalizadora 

 

Este Aviso de Privacidade diz respeito ao processamento de Dados Pessoais pelo Software do Driver 
de Mesa Digitalizadora fornecido pela Wacom Co., Ltd. e suas subsidiárias (coletivamente "Grupo 
Wacom") e se aplica ao Seu uso do Driver de Mesa Digitalizadora. Este Aviso de Privacidade faz parte 
da Política de Privacidade da Wacom (https://www.wacom.com/privacy). 

 

1. Definições 

 1.1 "Dados Pessoais" significa qualquer informação que – isoladamente ou em 
combinação com outras informações que podemos acessar – se relaciona a Você como um indivíduo 
identificado ou identificável. 

 1.2 “Usuário”, “Você” ou “Seu” significa um indivíduo que usa o Driver de Mesa 
Digitalizadora.  

 1.3 "Wacom", "nós", "nosso" ou "nos" significa a empresa relevante no Grupo Wacom, 
especificada pela Política de Privacidade da Wacom, responsável pelo processamento de Seus Dados 
Pessoais ou dados não pessoais recebidos em relação ao Seu uso do Driver de Mesa Digitalizadora. A 
lista de empresas do Grupo Wacom pode ser encontrada em https://www.wacom.com/about-
wacom 

 1.4 “Driver de Mesa Digitalizadora” significa e inclui os vários componentes de software 
que suportam Seu dispositivo Wacom e permitem que Você ajuste as configurações e acesse outras 
informações relevantes. 

 

2. Acesso a links e serviços da Web fornecidos pelo Driver de Mesa Digitalizadora 

2.1 O Driver de Mesa Digitalizadora inclui links para o site da Wacom e outros sites de 
terceiros para fins informativos e educacionais. Seguir esses links é opcional e não afeta o 
desempenho do Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Se Você seguir esses links e 
acessar esses sites, qualquer interação com esses sites será regida pela respectiva política de 
privacidade desses sites.   

2.2 O Driver de Mesa Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da 
Wacom se um Driver de Mesa Digitalizadora ou atualização de firmware pode estar disponível para 
Seu produto e pode oferecer links para baixar e instalar facilmente atualizações do firmware ou 
Driver de Mesa Digitalizadora. O download e a instalação de tais atualizações são opcionais e podem 
afetar o desempenho do Seu Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Este processo e o 
download do Driver de Mesa Digitalizadora ou de outras atualizações do produto usam o endereço IP 
do seu computador exclusivamente para a facilitação técnica do processo e são regidos pela Política 
de Privacidade da Wacom para seu site, que pode ser acessada no site da Wacom em 
www.wacom.com/privacy.  

2.3 O Driver de Mesa Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da 
Wacom se o seu produto Wacom foi registrado na Wacom e pode indicar o status do registro. O 
Driver de Mesa Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da Wacom se os vídeos 
tutoriais aplicáveis podem estar disponíveis para Seu produto Wacom e pode fornecer uma opção 
para visualizar esses vídeos. Esses processos não afetam o desempenho do Driver de Mesa 
Digitalizadora ou do produto Wacom. Esses processos usam o número de série eletrônico do Seu 
produto e o endereço IP do seu computador exclusivamente para a facilitação técnica desses 
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recursos e são regidos pela Política de Privacidade da Wacom para seu site, que pode ser acessada no 
site da Wacom em www.wacom.com/privacy. 

 2.4 O Driver de Mesa Digitalizadora oferece a opção de se inscrever e usar a nuvem e 
outros serviços on-line da Wacom (“Serviços Wacom”). A inscrição é opcional e não afeta o 
desempenho do Seu Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Para se inscrever em 
qualquer um desses Serviços Wacom, Você deverá inserir determinados Dados Pessoais. O 
processamento desses Dados Pessoais está sujeito a outras Políticas de Privacidade da Wacom 
relevantes, que podem ser acessadas no site da Wacom em www.wacom.com/privacy, e outras 
políticas aplicáveis. 

 

3.  Wacom Experience Program for Tablet Driver   

3.1 Você pode optar por participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver. Se 
você participar do Programa, seu dispositivo enviará automaticamente determinados dados de uso e 
diagnóstico ("Dados do Driver de Mesa Digitalizadora") à Wacom para fins de análise para melhorar o 
Driver de Mesa Digitalizadora, entender os padrões e necessidades de uso do cliente, solucionar 
problemas, otimizar as funções e o desempenho do Driver de Mesa Digitalizadora e desenvolver 
melhores recursos e produtos para nossos clientes. Sua participação neste programa é opcional e não 
afeta de forma alguma o desempenho do Seu Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. 

3.2 Se você optar por participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver, o 
Driver de Mesa Digitalizadora coletará e agregará os seguintes Dados de Driver de Mesa 
Digitalizadora em determinados intervalos de tempo: 

• Informações básicas do sistema (versão do sistema operacional, versão do Driver de 
Mesa Digitalizadora, idioma). 

• Chave de dados (combinação de números e letras aleatórios) criada em seu dispositivo 
de hardware no qual você usa o Driver de Mesa Digitalizadora. 

• Número do modelo do produto Wacom usado com o Driver de Mesa Digitalizadora. 
• Configurações do Driver de Mesa Digitalizadora. 
• Funções do produto Wacom usadas e sua frequência (por exemplo, funções de botão, 

funções de gesto de toque, funções de controle na tela, funções de touch ring). 
Quaisquer funções personalizadas são relatadas apenas por tipo de função (por exemplo, 
“toque de tecla”). 

• Interações do usuário com o software do Driver de Mesa Digitalizadora, como abrir ou 
fechar aplicativos do Driver de Mesa Digitalizadora, selecionar determinadas guias e/ou 
funções, iniciar o Assistente de configuração, selecionar links para arquivos de ajuda on-
line ou tutoriais, selecionar links para determinados serviços Wacom. 

• Ações de solução de problemas do usuário, como reiniciar o driver ou excluir o arquivo 
de preferências. 

• Relatório sobre alguns problemas identificados (por exemplo, resultados da função Driver 
Check).  

3.3 Para cada pacote de Dados do Driver de Mesa Digitalizadora agregado recebido, 
coletamos ainda a data e hora de sua chegada e seu país de origem (“Dados do País”) por meio do 
endereço IP. Os Dados do País são identificados a partir do endereço IP imediatamente após o 
recebimento do pacote de dados. O endereço IP é imediatamente descartado e não armazenado ou 
retido por nós de forma alguma. Depois disso, não temos como conectar os Dados do Driver de Mesa 
Digitalizadora e os Dados do País a Você como um indivíduo identificado ou identificável. 

3.4 O processamento de dados do Driver de Mesa Digitalizadora é baseado no interesse 
legítimo da Wacom em entender melhor os casos de uso do cliente com produtos Wacom, planejar a 
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melhoria do produto, atender às necessidades de nossos clientes e concentrar nossos recursos de 
desenvolvimento em produtos e recursos voltados para o cliente. Acreditamos que o Wacom 
Experience Program for Tablet Driver também é benéfico para os clientes, pois esperamos criar mais 
valor para o cliente, atendendo melhor às necessidades de nossos clientes e concentrando melhor 
nossos recursos de desenvolvimento em produtos e recursos voltados para o cliente. Levamos em 
consideração Seu interesse no processamento mínimo de Dados Pessoais agregando Dados do Driver 
de Mesa Digitalizadora, garantindo que seja impossível conectar o pacote final de Dados do Driver de 
Mesa Digitalizadora a um indivíduo e fornecendo a Você a opção de não participar do Wacom 
Experience Program for Tablet Driver, optando por não participar conforme descrito na Seção 4.   

3.5 O Driver de Mesa Digitalizadora só enviará Dados do Driver de Mesa Digitalizadora à 
Wacom enquanto Você participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver. Você pode optar 
por não participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver a qualquer momento no Wacom 
Center ou nas Propriedades da Mesa Digitalizadora Wacom (consulte a Seção 4 abaixo para obter 
detalhes). 

3.6  Devido à natureza global das operações do Grupo Wacom, os Dados do Seu Driver de 
Mesa Digitalizadora e os Dados do País podem ser processados ou armazenados fora de Sua 
jurisdição local. No entanto, qualquer transferência ou armazenamento dos Dados do Seu Driver de 
Mesa Digitalizadora e dos Dados do País para um local fora de Sua jurisdição continuará em 
conformidade com as leis de privacidade aplicáveis e a Política de Privacidade da Wacom. Os Dados 
do Driver de Mesa Digitalizadora e os Dados do País são normalmente processados na UE. 

3.7. Embora usemos um provedor terceirizado para o serviço de armazenamento, todo o 
processo está sob propriedade e controle da Wacom. 

 

4. Opção de não participação no Wacom Experience Program 

Você pode optar por não participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver a qualquer 
momento e, nesse caso, a coleta de Dados do Driver de Mesa Digitalizadora e Dados de País, 
conforme descrito neste documento, cessará. 

Se você não quiser participar do Wacom Experience Program for Tablet Driver, siga as instruções 
abaixo: 

No Windows 10 ou posterior e macOS: 

1. Abra o Wacom Center 
2. Clique no ícone de engrenagem () no canto superior direito da janela 
3. Na seção “Configurações globais”, mova o controle deslizante sob o título “Wacom 

Experience Program for Tablet Driver” para a posição “Off” (esquerda). 
        

No Windows 7 ou 8: 

1. Abra as Propriedades da Mesa Digitalizadora Wacom. 
2. Clique em “Sobre” no canto inferior esquerdo da janela. 
3. Selecione “Wacom Experience Program…” 
4. Desmarque a caixa na caixa de diálogo “Wacom Experience Program” e clique em “OK”. 

Se você precisar de mais ajuda ou assistência, entre em contato conosco em:  
https://www.wacom.com/support 
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5. Informações de contato 

Se tiver alguma dúvida, solicitação ou preocupação sobre este Aviso de privacidade, entre em 
contato conosco através do e-mail privacy-eula@wacom.com. 

 

6. Alterações e atualizações deste Aviso de Privacidade 

Este Aviso de Privacidade pode ser revisado periodicamente. As revisões entrarão em vigor quando 
publicadas pela Wacom e disponibilizadas por meio do Driver de Mesa Digitalizadora. 

Fim. 

 

© 2022 Wacom Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 

 


