
 

Driver da Mesa Gráfica – Notificação de Privacidade 

 

Esta Notificação de Privacidade é para o processamento de dados pessoais do Software do Driver da 

Mesa gráfica fornecido pela Wacom Co., Ltd. e suas subsidiárias (coletivamente designadas “Grupo 

Wacom”) e se aplica ao uso do Driver da Mesa Gráfica. Essa Notificação de Privacidade faz parte da 

Política de Privacidade da Wacom (https://www.wacom.com/privacy). 

 

1. Definições 

 1.1. "Dados Pessoais" significa quaisquer informações que - quer sozinhas ou em 

combinação a outras informações às quais temos acesso - sejam relacionadas a Você como um indivíduo 

identificado ou identificável.  

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

 1.3. "Wacom", “nós” ou “nosso” significam a empresa relevante no Grupo Wacom 

especificada na Política de Privacidade da Wacom, responsável por processar seus dados pessoais ou 

não pessoais recebidos em relação ao uso do Driver da Mesa Gráfica. A lista das empresas do Grupo 

Wacom pode ser encontrada em 

https://www.wacom.com/about-wacom/our-passion/our-company 

 1.4 “Driver da Mesa Gráfica” significa e inclui os diversos componentes de software que 

suportam seu dispositivo Wacom e permitem a você ajustar as configurações e acessar outras 

informações relevantes. 

 

2. Acesso a links e serviços web fornecidos pelo Driver da Mesa Gráfica 

 2.1 O Driver da Mesa Gráfica inclui links ao site da Wacom e outros sites de terceiros para 

fins de informação e educacionais. Seguir esses links é opcional e não afeta o desempenho de seu Driver 

da Mesa Gráfica ou produto Wacom. Se você seguir tais links e acessar esses sites, qualquer interação 

com esses sites será governada pela respectiva política de privacidade desses sites.   

 2.2. O Driver da Mesa Gráfica verifica regularmente nos servidores da Wacom se uma 

atualização do Driver da Mesa Gráfica ou firmware está disponível para seu produto e pode oferecer 

links para baixar facilmente e instalar tal Driver da Mesa Gráfica ou atualizações de firmware. Baixar e 

instalar tais atualizações é opcional e pode afetar o desempenho de seu Driver da Mesa Gráfica ou 

produto Wacom. Esse processo e seu download do Driver da Mesa Gráfica ou outras atualizações de 

produto é governado pela Política de Privacidade da Wacom desse site, a qual pode ser acessada no site 

https://www.wacom.com/privacy
https://www.wacom.com/about-wacom/our-passion/our-company


da Wacom em www.wacom.com/privacy. 

 2.3. O Driver da Mesa Gráfica fornece a opção de assinar e usar os serviços de nuvem e 

outros serviços on-line da Wacom (“Serviços da Wacom”). A assinatura é opcional e não afeta o 

desempenho de seu Driver da Mesa Gráfica ou produto Wacom. Para assinar quaisquer desses Serviços 

da Wacom, você será solicitado a digitar certos Dados Pessoais. O processamento desses Dados Pessoais 

está sujeito a outras Políticas de Privacidade da Wacom relevantes e outras políticas aplicáveis.  

 

3.  Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica   

 3.1. Você pode escolher participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa 

Gráfica. Se você participar do Programa, seu dispositivo enviará automaticamente certos dados de uso e 

de diagnóstico (“Dados do Driver da Mesa Gráfica”) à Wacom para fins de análise para melhorar o Driver 

da Mesa Gráfica, entender padrões de uso dos clientes e necessidades, correção de defeitos, otimizar as 

funções e desempenho do Driver da Mesa Gráfica e desenvolver melhores recursos e produtos para 

nossos clientes. Sua participação nesse programa é opcional e não afeta de nenhuma forma o 

desempenho de seu Driver da Mesa Gráfica ou produto Wacom. 

 3.2. Você pode escolher participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa 

Gráfica. O Driver da Mesa Gráfica coletará e agrupará os seguintes dados do Driver da Mesa Gráfica em 

certos intervalos: 

 • Informações básicas do sistema (versão do SO, versão do Driver da Mesa Gráfica, 

idioma). 

 • Chaves de dados (combinação de números e letras aleatórios) criadas em seu 

dispositivo de hardware no qual Você utiliza o Driver da Mesa Gráfica. 

 • Número do modelo do produto Wacom utilizado com o Driver da Mesa Gráfica. 

 • Configurações do Driver da Mesa Gráfica. 

 • Funções do produto Wacom utilizadas e sua frequência (por exemplo, funções dos 

botões, funções de gesto de toque, funções de controle na tela, funções de toque ao pressionar). 

Quaisquer funções personalizadas são relatadas somente por tipo de função (por exemplo, “toque de 

tecla”). 

 • Interações do usuário com o software do Driver da Mesa Gráfica, como abrir e fechar 

aplicativos do Driver da Mesa Gráfica, selecionar certas abas e/ou funções, executar o assistente de 

configuração, selecionar links para arquivos de ajuda on-line ou tutoriais, selecionar links para certos 

serviços Wacom. 

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

de preferências. 

www.wacom.com/privacy


 • Relatar sobre certos problemas identificados (por exemplo, resultados da função de 

verificação do driver).  

 3.3 Para cada pacote de dados recebido do Driver da Mesa Gráfica, coletamos os dados e 

hora de sua chegada e seu país de origem (“Dados do País”) através do endereço IP. Os Dados do País 

são identificados a partir do endereço IP imediatamente após receber o pacote de dados. O endereço IP 

é então imediatamente descartado e não é armazenado ou retido por nós de nenhuma forma. A partir 

daí, não temos nenhuma forma de associar os dados do Driver da Mesa Gráfica e Dados do País a Você 

como um indivíduo identificado ou identificável. 

 3.4 O processamento dos dados do Driver da Mesa Gráfica é baseado no interesse legítimo 

da Wacom para melhor entender os casos de uso de clientes com os produtos Wacom, planejar a 

melhoria dos produtos, atender as necessidades de nossos clientes e nos concentrar no 

desenvolvimento de recursos nos produtos e características que são orientados ao cliente. Acreditamos 

que o Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica é também benéfico aos clientes pois 

esperamos criar mais valor ao cliente ao melhorar o atendimento das necessidades dos clientes e nos 

concentrar melhor no desenvolvimento de recursos nos produtos e características que são orientados 

ao cliente. Levamos em conta Seu interesse no processamento mínimo de Dados Pessoais ao agrupar os 

dados do Driver da Mesa Gráfica, garantindo que seja impossível associar o pacote de dados do Driver 

da Mesa Gráfica a um indivíduo e ao fornecer a Você a opção de não participar do Wacom Experience 

Program para o Driver da Mesa Gráfica como descrito na Seção 4.   

 3.5. O Driver da Mesa Gráfica somente enviará os dados do Driver da Mesa Gráfica à Wacom 

enquanto Você participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica. Você pode 

escolher não participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica a qualquer 

momento no Wacom Desktop Center (consulte a Seção 4 abaixo para detalhes). 

 3.6.  Devido à natureza global da operação do Grupo Wacom, seus dados do Driver da Mesa 

Gráfica e os Dados do País podem ser processados fora da sua jurisdição local. Contudo, qualquer 

transferência ou armazenamento de seus dados do Driver da Mesa Gráfica e os Dados do País em um 

local fora da sua jurisdição continuará a estar em conformidade com as leis de privacidade aplicáveis e a 

Política de Privacidade da Wacom. Os dados do Driver da Mesa Gráfica e os Dados do País são 

normalmente processados na UE. 

 3.7. Mesmo que utilizemos um fornecedor terceirizado para o serviço de armazenamento, 

todo o processo está sob a responsabilidade e controle da Wacom. 

 

4. Não participar do Wacom Experience Program  

Você pode escolher não participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica a 

qualquer momento, e nesse caso, a coleta dos dados do Driver da Mesa Gráfica e os Dados do País serão 

cessados como descrito aqui.  



Se Você escolher não participar do Wacom Experience Program para o Driver da Mesa Gráfica, siga as 

instruções como definido abaixo: 

 1. Abra o Wacom Desktop Center 

 2. Clique em “Mais” no canto superior direito da janela 

 3. Selecione “Wacom Experience Program” a partir do menu 

 4. Desmarque a caixa no diálogo “Wacom Experience Program” e clique em “OK”   

Caso Você precisar de qualquer ajuda ou assistência futura, entre em contato conosco em:  

https://www.wacom.com/support 

 

5. Informações de Contato 

Se você tiver alguma dúvida, solicitação ou preocupação sobre esta Notificação de Privacidade, entre em 

contato conosco através do e-mail privacy-eula@wacom.com. 

 

6. Alterações e Atualizações deste Aviso de Privacidade 

Esta Notificação de Privacidade foi traduzida da versão em inglês. Em caso de divergências, a versão em 

inglês prevalecerá. 

Esta Notificação de Privacidade poderá ser revisada periodicamente. Revisões serão efetivas quando 

postadas pela Wacom e disponibilizadas através do Driver da Mesa Gráfica. 

Fim. 

 

© 2021 Wacom Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 

https://www.wacom.com/support

