
Política de privacidade e cookies da GlobeScan 
Esta política de privacidade e cookies estabelece por que e como a GlobeScan Incorporated 
(nós/nosso) processa e protege suas informações pessoais (também referidas aqui como dados 
pessoais), que você fornece à GlobeScan quando utiliza o site Globescan ou participa de nossas 
pesquisas ou fóruns on-line. Nós também estabelecemos os seus direitos e como você pode 
entrar em contato conosco se precisar. 

A GlobeScan Incorporated está comprometida com a proteção da sua privacidade. 

Nossos dados de contato estão definidos no final desta política. Somos nós quem asseguramos 
seus dados pessoais processados de acordo com esta política, exceto quando a política elucida de 
outra forma. 

Esta política estabelece: 

• As informações que coletamos sobre você 
• Os cookies e outras tecnologias 
• Como utilizamos suas informações 
• Nossas pesquisas, atualizações e comunicados promocionais 
• A quem fornecemos suas informações 
• Onde armazenamos suas informações 
• Como protegemos suas informações 
• Por quanto tempo mantemos suas informações 
• Os seus direitos 
• Alterações nesta política 
• Como entrar em contato 

Leia cuidadosamente as informações a seguir para entender nossa visão e práticas em relação aos 
seus dados pessoais e como vamos tratá-los. 

 

1. As informações que coletamos sobre você 
  

Nós podemos coletar informações pessoais diretamente de você ou obter informações pessoais 
de clientes que nos contratam para prestar serviços de pesquisa. 

Poderemos processar seus dados pessoais se: 

• Você se cadastrar para participar da nossa comunidade de especialistas. 
• Você se cadastrar para receber nossa newsletter Espresso. 

https://globescan.com/globescans-privacy-and-cookies-policy/
https://globescan.com/subscribe/


• Você se cadastrar para participar de um fórum da GlobeScan. 
• Você for reconhecido por nós, ou por um de nossos fornecedores (de listas opt-in), como 

especialista em sua área de especialização e for adicionado ao nosso banco de dados de 
especialistas. 

• Você ou a empresa para a qual trabalha usar os nossos serviços. 
• Você ou a empresa para a qual trabalha for cliente, fornecedor ou parceiro de negócios de um 

de nossos clientes que nos contratam para prestar serviços de pesquisa ou de alguém que 
utiliza os nossos serviços. 

• Você ou a empresa para a qual trabalha for nosso cliente ou fornecedor. 
• Você for alguém (ou trabalha para alguém) com quem queremos compartilhar nossos artigos 

sobre liderança e/ou comercializar nossos produtos e serviços. 

Informações que coletamos de você ou de terceiros 

Podemos processar seus dados pessoais que foram obtidos de você ou de terceiros. Dados 
pessoais que não são coletados diretamente de você podem ser coletados: 

• De clientes que nos encomendam serviços de pesquisa. 
• De fornecedores que nos asseguraram que suas listas compreendem somente indivíduos que 

consentiram em ser listados (listas “opt-in”). 
• De qualquer site operado por nós que você usar. 

Os dados pessoais relacionados a você que processamos podem incluir: 

• Seu nome. 
• O seu empregador, sua função, departamento e áreas de especialização. 
• Seu endereço, número de telefone, endereço de e-mail ou outros dados de contato (esses 

dados podem estar relacionados ao seu trabalho ou a você pessoalmente, dependendo da 
natureza do nosso relacionamento com você ou com a empresa para a qual trabalha). 

• Informações sobre você fornecidas durante comunicações por telefone, e-mail, em nosso site, 
em mídias sociais ou de qualquer outra forma. Estão incluídas informações que você nos 
fornece ou que obtemos quando você utiliza o nosso site; quando obtém ou assina algum 
de nossos produtos ou serviços; no caso de nos fornecer produtos ou serviços; nos 
perguntar sobre um produto; fizer um pedido; participar de uma competição, promoção 
ou pesquisa; ou entrar em contato conosco para relatar um problema, seja utilizando seu 
próprio nome ou quando o faz em nome da pessoa para a qual trabalha. 

• Informações sobre eventos para os quais você ou seus colegas são convidados, incluindo 
preferências pessoais, na medida em que estas informações sejam relevantes para 
organizar e gerenciar esses eventos. 

• Outras informações relevantes para pesquisas com clientes ou com partes interessadas. 

As informações que obtemos de você quando utiliza o nosso site podem incluir: 

• Informações técnicas, inclusive o endereço IP utilizado para conectar o seu computador à 
Internet, suas informações de login, tipo e versão do navegador, configuração de fuso 
horário, tipos e versões de plugins do navegador, sistema operacional e plataforma. 



• Informações sobre sua visita, inclusive URLs completos, a sequências de cliques para 
páginas que exibiu ou pesquisou no nosso site e por ele (com informações de data e 
hora), tempos de resposta das páginas, erros de download, duração das visitas a 
determinadas páginas, informações de interação com as páginas (como rolagem, cliques e 
áreas sobre onde o mouse passou), métodos usados para sair da página. 

• Dados de localização; nós coletamos informações no nosso site em relação à sua localização 
em tempo real para fornecer serviços de localização quando você solicitar ou concordar 
em permitir a marcação de conteúdo, ou para outros serviços que dependem de conhecer 
a sua localização. Essas informações também podem ser coletadas em combinação com 
um identificador associado ao seu dispositivo, para nos permitir reconhecer o seu 
navegador ou dispositivo móvel quando você retornar ao site. 

• Os serviços de localização envolvem a referência a um ou mais dos seguintes: (a) as 
coordenadas (latitude/longitude) da sua localização; (b) a procura pelo seu país de 
localização, pela referência ao seu endereço IP confrontado com fontes públicas; e/ou (c) 
o código Identificador para Anunciantes (IFA) do seu dispositivo Apple ou o Android ID 
do seu dispositivo Android, ou um identificador de dispositivo similar. Veja a nossa 
política de cookies para obter mais informações sobre o uso de cookies e identificadores 
de dispositivos no site. 

  

2. Cookies e outras tecnologias 
  

Nosso site utiliza cookies para coletar e armazenar determinadas informações. Normalmente, 
eles envolvem algumas informações ou códigos que o site transfere, ou pelo qual acessa, o disco 
rígido do seu computador ou do seu dispositivo móvel, para armazenar e, algumas vezes, rastrear 
informações sobre você. Os cookies permitem que você seja lembrado quando usa o computador 
ou dispositivo para interagir com sites e serviços on-line e podem ser usados para gerenciar uma 
variedade de recursos e conteúdo e, também, para armazenar pesquisas e apresentar conteúdo 
personalizado. 

Nosso site utiliza cookies para distinguir você de outros usuários. Isso nos ajuda a fornecer uma 
boa experiência quando você navega no site e também nos permite melhorá-lo. 

A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas, se preferir, você pode alterar o 
navegador para não aceitá-los; a tela de ajuda ou o manual dirá como fazer isso. A seguir, 
também fornecemos informações sobre como desativar os cookies. No entanto, talvez você não 
consiga tirar o máximo de proveito do nosso site se fizer isto. 

Vários cookies que utilizamos duram o tempo da sua sessão na web e expiram quando você 
fecha o navegador. Outros são utilizados para lembrar você quando volta ao site e durarão mais 
tempo. 



Nós utilizamos estes cookies quando são necessários para o cumprimento de um contrato com 
você, ou porque usá-los é de nosso legítimo interesse (somente quando consideramos que não 
prevalecem sobre os seus direitos) e, em alguns casos, quando exigido por lei, quando você 
consentir com o seu uso. 

Nós utilizamos cookies para criar um ID de dispositivo único. 

Nós utilizamos os seguintes tipos de cookies: 

• Cookies estritamente necessários. São cookies necessários para a operação do site e estão 
de acordo com os termos assumidos com você. Estes incluem, por exemplo, cookies que 
permitem que você faça login para entrar em áreas seguras do site. 

• Cookies analíticos/de desempenho. Estes nos permitem reconhecer como os visitantes se 
movimentam pelo site durante o uso. Isso nos ajuda no nosso legítimo interesse de 
melhorar a maneira como o site funciona, por exemplo, com a garantia de que os usuários 
encontram o que procuram com facilidade. Também nos ajuda a adaptar o site às 
necessidades dos visitantes. 

• Cookies de funcionalidade. São utilizados para reconhecer você quando retorna ao site. Eles 
nos permitem, sujeitos às suas escolhas e preferências, personalizar o nosso conteúdo, 
cumprimentá-lo pelo nome e lembrar suas preferências (por exemplo, o idioma ou a 
região optados por você). 

Desabilitar cookies 

O efeito de desabilitar cookies depende dos cookies que você desabilita, mas, em geral, o site 
pode não funcionar corretamente se todos os cookies forem desativados. 

Se desejar desabilitar os cookies do nosso site, altere as configurações do navegador para rejeitar 
cookies. A forma de fazê-lo depende do navegador usado. Mais detalhes sobre como desabilitar 
cookies nos navegadores mais populares são apresentados a seguir: 

No Microsoft Internet Explorer: 

1. Selecione o menu “Ferramentas” e, em seguida, “Opções da Internet” 
2. Clique na guia “Privacidade” 
3. Selecione a configuração apropriada 

No Google Chrome: 

1. Clique em Configurações > Avançado 
2. Em “Privacidade e segurança”, clique em “Configurações de conteúdo” 
3. Clique em “Cookies” 

No Safari: 

1. Clique em Preferências > Privacidade 



2. Clique em “Remover todos os Dados do Site” 

No Mozilla Firefox: 

1. Selecione o menu “Ferramentas” e, sem seguida, “Opções” 
2. Clique no ícone “Privacidade” 
3. Encontre o menu “Cookie” e selecione as opções desejadas 

No Opera 6.0 e superiores: 

1. Selecione o menu “Arquivos” > “Preferências” 
2. Privacidade 

Nos casos em que você não definir suas permissões, poderemos solicitar separadamente o uso de 
cookies no site. 

Tabela de cookies 

Cookie Nome Finalidade e base 
legal Mais informações 

Análises de 
desempenho 

Googl
e 
Analy
tics 

O cookie nos 
permite analisar o 
tráfego na web e 
armazenar 
informações sobre 
suas preferências, 
e, assim, nos 
permitir 
personalizar o 
nosso site de 
acordo com as 
suas necessidades. 

Nós utilizamos os 
cookies Google 
Analytics no 
nosso legítimo 
interesse de 
analisar, oferecer, 
desenvolver e 
melhorar o 
desempenho do 
nosso site e dos 
nossos serviços. 

  

O site também utiliza cookies de 
terceiros para obter dados de 
rastreamento para o Google Analytics, 
um serviço de análise da web fornecido 
pela Google Inc. 

As informações geradas pelo Google 
Analytics sobre o uso que você faz do 
site da GlobeScan, inclusive o seu 
endereço IP, serão transmitidas para os 
servidores do Google Analytics e 
armazenadas neles. Em nome da 
GlobeScan, Google Analytics usa as 
informações com o propósito de avaliar 
como você usa o site da GlobeScan, 
compilando relatórios sobre as atividades 
do site e fornecendo outros serviços 
relacionados às atividades do site. O 
Google Analytics não associará o seu 
endereço IP a dados mantidos por eles. 

Para impedir a coleta e a utilização de 
dados por parte do Google Analytics 
(cookies e endereço IP), faça o download 
do plugin do navegador disponível aqui. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


_ga Utilizado para 
distinguir usuários Tempo de duração: 2 anos 

_gid Utilizado para 
distinguir usuários Tempo de duração: 2 anos 

_gat 
Utilizado para 
ajustar a taxa de 
solicitações 

Tempo de duração: 1 minuto 

Compartilham
ento de 
conteúdo 

AddT
his 

O cookie nos 
permite identificar 
o tipo de 
dispositivo que 
você utiliza para 
visitar o nosso site 
sem identificar 
você. Ele também 
fornece dados 
agregados sobre o 
compartilhamento 
de conteúdo de 
mídias sociais. 

Nós utilizamos 
cookies AddThis 
no nosso legítimo 
interesse para 
permitir que 
usuários 
compartilhem, 
sigam, visualizem, 
recomendem e 
interajam com o 
conteúdo do nosso 
site. 

Para impedir que o AddThis colete e use 
cookies e endereços IP, nos EUA, acesse 
http://www.aboutads.info/choices/; na 
UE/EEE, acesse 
http://www.youronlinechoices.eu/; e em 
outras regiões do mundo, acesse o 
AddThis, 
em http://www.addthis.com/privacy/priva
cy-policy. 

_atuv
c 

Utilizado para 
habilitar o 
compartilhamento 
de conteúdo. 

Tempo de duração: Permanente 

_atuv
s 

Utilizado para 
habilitar o 
compartilhamento 
de conteúdo. 

Tempo de duração: Permanente 

  

3. Como usamos as suas informações 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


  

Informações que você nos fornece 

Nós usaremos essas informações para: 

• Tomar medidas para celebrar contratos ou cumprir nossas obrigações decorrentes de 
contratos firmados com você ou com a empresa para a qual trabalha, inclusive: 

• administrar sua conta conosco; 
• fornecer resultados de pesquisas nas quais participou e agradecer sua participação em 

nossas pesquisas; 
• Fornecer informações que achamos que podem interessar a você, inclusive resultados 

selecionados de nossas pesquisas, se tivermos obtido o seu consentimento para receber 
nosso material de marketing no momento em que coletamos suas informações, quando 
exigido por lei ou, em nosso legítimo interesse, desde que esse interesse não prevaleça 
sobre o seu direito de se opor aos comunicados. Consulte "Nossas pesquisas, 
atualizações e comunicados promocionais". 

• Garantir, em nosso legítimo interesse, que: 
• o conteúdo do site seja apresentado da maneira mais eficaz para você e para o seu 

computador. 
• sejam conduzidas pesquisas quantitativas ou qualitativas de mercado e sociais em 

nome de nossos clientes, que incluem empresas, organizações sem fins lucrativos 
e organizações multilaterais; 

• haja compreensão das opiniões dos entrevistados, para estabelecer adequação para 
posterior pesquisa quantitativa e qualitativa de marketing e social; e 

• sejam enviadas a você, periodicamente, informações e artigos sobre liderança de 
pensamento ou relatórios que achamos que possa ser do seu interessante, usando o 
endereço de e-mail fornecido; 

Informações que coletamos sobre você quando usa o nosso site 

Nós usaremos essas informações em nosso legítimo interesse, quando considerarmos que não 
prevalecerão sobre os seus direitos, para: 

• Administrar o site e em operações internas, inclusive para fins de soluções de problemas, 
análise de dados, testes, pesquisas, estatísticas e pesquisas de opinião. 

• Manter o site seguro e protegido. 
• Melhorar o site e garantir que o conteúdo seja apresentado da maneira mais eficaz para você 

e para seu computador. 
• Entrar em contato e permitir que você participe de recursos interativos do nosso serviço, 

como pesquisas, quando optar por fazê-lo. 

Também podemos utilizar suas informações para atender a requisitos legais e regulatórios. 

Ocasionalmente, poderemos entrar em contato para pedir permissão para usarmos as suas 
informações em um novo propósito; por exemplo, saber se você deseja fornecer a sua opinião em 



uma pesquisa para um novo cliente ou novo setor. Nunca entraremos em contato com você por 
esse motivo, senão tivermos razão válida para isso. 

Informações que recebemos de terceiros  

Nós juntamos essas informações com as informações que você nos fornece e as informações que 
coletamos sobre você no nosso legítimo interesse, quando considerarmos que não prevalecerão 
sobre os seus direitos. Usaremos essas informações e as informações coletadas para os propósitos 
definidos anteriormente (dependendo dos tipos de informações recebidas). 

  

4. Nossas pesquisas, atualizações e 
comunicados promocionais 
  

A participação em pesquisas conduzidas pela GlobeScan e o recebimento de e-mails gerados 
pela GlobeScan são inteiramente opcionais e ficam a critério do assinante, do participante da 
pesquisa ou do participante do fórum. Você é livre para escolher se quer ou não participar de 
uma pesquisa, para escolher não responder a qualquer pergunta específica e para interromper a 
participação a qualquer momento. 

Quando permitido pelo nosso legítimo interesse, ou com seu consentimento prévio quando 
exigido por lei, usaremos suas informações pessoais para análise de marketing e para enviar a 
você comunicados com temáticas de liderança ou de promoções, em e-mails sobre nossos 
serviços. 

Para se opor ao marketing recebido a qualquer momento, verifique e atualize os seus dados de 
contato e as preferências no seu perfil, ou selecione o link “cancelar a inscrição”, presente no 
final de todos nossos convites, comunicados com temáticas de liderança e promoções, ou nos 
envie um e-mail com "remover" na linha de assunto, indicando seu nome completo e endereço de 
e-mail no corpo da mensagem para privacy@globescan.com. 

Você também pode solicitar que enviemos material de marketing para um endereço de e-mail 
não pessoal, em vez de um endereço que o identifique como indivíduo. 

  

5. Para quem nós fornecemos suas 
informações 

mailto:privacy@globescan.com


  

Nós podemos compartilhar seus dados pessoais com: 

• Qualquer membro do nosso grupo, o que significa nossas subsidiárias, nossa empresa holding 
e subsidiárias, que apoiam nosso processamento de dados pessoais de acordo com esta 
política. Se qualquer um desses terceiros usar as suas informações para fins de marketing 
direto, nós somente as transferimos para esse fim com o seu consentimento prévio. 

• Terceiros adequados, incluem: 
• nossos clientes, fornecedores e subcontratados para a execução de qualquer contrato 

firmado ou outras negociações no curso normal dos negócios com você ou com a 
pessoa para quem você trabalha; 

• nossos auditores, consultores jurídicos e outros consultores profissionais ou 
prestadores de serviços; 

• Em relação às informações obtidas em nosso site: 
• provedores de análises e de mecanismos de pesquisa que nos auxiliam na melhoria e 

otimização do nosso site e que estão sujeitos à seção de cookies desta política. 

Outras divulgações que podemos fazer 

Nós divulgaremos suas informações pessoais para terceiros: 

• No caso de vendermos ou comprarmos qualquer negócio ou ativos, divulgaremos seus dados 
pessoais ao possível vendedor ou comprador de tais negócios ou ativos, sujeito aos 
termos desta política de privacidade. 

• Se a GlobeScan ou, substancialmente, todos os seus ativos forem adquiridos por terceiros, os 
dados pessoais mantidos pela empresa sobre seus clientes serão um dos ativos 
transferidos. 

Se tivermos a obrigação de divulgar ou compartilhar seus dados pessoais para cumprir 
obrigações legais ou para fazer cumprir ou aplicar os nossos termos de fornecimento e outros 
contratos que tenhamos com você ou com a empresa para a qual você trabalha; ou para proteger 
os direitos, a propriedade ou a segurança da GlobeScan, de nossos clientes ou de outros. Isso 
inclui a troca de informações com outras empresas e organizações para fins de proteção contra 
fraudes e redução do risco de crédito e para evitar o cibercrime. 

  

6. Onde armazenamos suas informações 
  

Os dados que processamos sobre você podem ser transferidos e armazenados em um destino fora 
do Espaço Econômico Europeu (“EEE”) e, por isso, podem não estar sujeitos a leis de proteção 



de dados equivalentes. Estas informações também podem ser processadas por funcionários 
situados fora do EEE que trabalham para nós ou para um de nossos fornecedores: 

• Para armazená-los. 
• Para nos permitir que forneçamos a você bens ou serviços e cumpramos o contrato que temos 

com você ou com a empresa para a qual trabalha. Isso inclui processamento de pedidos, 
processamento dos dados de pagamento e prestação de serviços de suporte. 

• Quando formos legalmente obrigados a fazê-lo. 
• Para facilitar a operação do nosso grupo de empresas, quando for em nosso legítimo interesse 

e concluirmos que este não prevalecerá sobre os seus direitos. 

Nós podemos transferir suas informações pessoais para os seguintes países fora do EEE: 

•  
• Canadá: Decisão de adequação da Comissão da UE 
• EUA: Cláusulas Contratuais Modelo 

  

7. Como protegemos suas informações 
  

Estamos comprometidos em garantir que suas informações estejam seguras. Para impedir o 
acesso ou a divulgação não autorizada, todas as informações que coletamos são mantidas por 
procedimentos físicos, eletrônicos e gerenciais adequados para resguardá-las e protegê-las. 
Quando concedermos a você, ou quando você escolher, uma senha que permita o acesso a 
determinadas partes do nosso site, você será responsável por manter a senha confidencial. 
Pedimos que não compartilhe a sua senha com ninguém. 

Nós informamos nossos funcionários sobre as nossas políticas e procedimentos relacionados à 
confidencialidade, segurança e privacidade, e enfatizamos a importância de cumpri-los. Nossos 
procedimentos de segurança são consistentes com os padrões comerciais geralmente aceitos e 
utilizados para proteger informações pessoais. 

Infelizmente, a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura. Embora 
façamos o nosso melhor para proteger os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança 
dos seus dados transmitidos para o nosso site; qualquer transmissão é feita por sua própria conta 
e risco. Assim que recebermos as suas informações, usaremos procedimentos rigorosos e 
recursos de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado. 

Os dados coletados de estudos de pesquisas de mercado e sociais são compartilhados com nossos 
clientes de forma agregada (ou em grupo), e as respostas não são atribuídas a indivíduos. Em 
outras palavras, nós combinamos as suas respostas com as respostas de todos os outros 
participantes e relatamos respostas agregadas. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


Nós podemos transferir informações pessoais para empresas afiliadas ou prestadores de serviços 
não afiliados para fins relacionados à pesquisa, como o processamento de dados (conforme 
detalhado na seção "Onde armazenamos suas informações".) Nós exigimos que essas empresas 
protejam todas as informações pessoais de maneira coerente com as medidas da nossa empresa e 
conforme regulamentado por lei. Seguimos os padrões do setor geralmente aceitos para proteger 
as informações pessoais que nos são enviadas, tanto durante a transmissão quanto depois de 
recebê-las. 

A GlobeScan deve manter controles, cronogramas e práticas razoáveis e sistemáticos na retenção 
e destruição de informações e registros que se apliquem a informações pessoais que não são mais 
necessárias ou relevantes para os fins identificados ou que não precisam mais ser retidas por 
exigência de leis. Essas informações devem ser destruídas, apagadas ou se tornarem anônimas. 

O nosso site pode, ocasionalmente, conter links para sites externos. Nós não somos responsáveis 
pelas políticas de privacidade ou pelo conteúdo desses sites. 

  

8. Por quanto tempo mantemos suas 
informações 
  

Quando os dados pessoais nos são fornecidos e transferidos por um cliente para uma pesquisa 
específica ou para o engajamento de partes interessadas, os dados são utilizados somente para 
essa finalidade e são retidos até a sua conclusão, e serão excluídos no prazo de 30 dias, a menos 
que você tenha consentido novos contatos. 

Outros dados pessoais serão mantidos por até 12 meses, a partir da data do seu último 
engajamento conosco, por exemplo, na participação em uma pesquisa, na abertura de um e-mail, 
na participação em webinário ou fórum. 

Também podemos reter informações agregadas além desse período para fins de pesquisa e para 
nos ajudar a desenvolver e melhorar nossos serviços. Você não pode ser identificado a partir de 
informações agregadas retidas ou utilizadas para estes fins. 

  

9. Os seus direitos 
  

Você tem o direito, sob certas circunstâncias, de: 



• receber uma cópia de seus dados pessoais mantidos por nós; 
• solicitar a retificação ou a exclusão de seus dados pessoais mantidos por nós; 
• solicitar que restrinjamos o processamento de seus dados pessoais (por exemplo, enquanto 

verificamos ou investigamos suas preocupações com as informações); 
• se opor ao processamento posterior dos seus dados pessoais, inclusive o direito de se opor ao 

marketing, como mencionado na seção "Nossas pesquisas, atualizações e comunicados 
promocionais"; 

• solicitar que seus dados pessoais fornecidos sejam transferidos para um terceiro. 

Você pode optar, a qualquer momento, por não permitir mais nosso acesso a seus dados de 
localização, seguindo as instruções na seção Cookie desta política. 

Seu direito de retirar o consentimento: 

Quando o processamento das suas informações pessoais por nós for baseado no consentimento, 
você tem o direito de retirar esse consentimento sem nenhum prejuízo, a qualquer momento, 
basta entrar em contato conosco. Você também pode alterar as suas preferências de marketing a 
qualquer momento, conforme descrito na seção "Nossas pesquisas, atualizações e comunicados 
promocionais". 

Como exercer seus direitos 

Você também pode exercer os direitos mencionados anteriormente a qualquer momento, basta 
entrar em contato conosco, escrevendo para o Diretor de Privacidade ou enviando um e-mail a 
privacy@globescan.com. 

Se acreditar que informações que temos sobre você estejam incorretas ou incompletas, nos 
escreva ou nos envie um e-mail o mais breve possível. Prontamente, iremos corrigir as 
informações incorretas. 

Se o seu pedido ou preocupação não for satisfatoriamente resolvido por nós, entre em contato 
com a autoridade local responsável pela proteção de dados (consulte 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html ). O Information 
Commissioner é a autoridade supervisora no Reino Unido e pode fornecer mais informações 
sobre os seus direitos e as nossas obrigações em relação aos seus dados pessoais, além de lidar 
com reclamações que você tenha sobre o processamento de seus dados pessoais. 

  

10. Alterações nesta política 
  

Ocasionalmente, a GlobeScan pode atualizar e revisar esta política, rever suas Práticas de coleta, 
uso e divulgação de informações pessoais para assegurar a conformidade com leis e 

mailto:privacy@globescan.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/


regulamentações. Todas as alterações que fizermos na nossa política de privacidade no futuro 
serão publicadas em nosso site em https://globescan.com/globescans-privacy-statement/ e, em 
relação a alterações substantivas, você será notificado por e-mail. Consulte a página de vez em 
quando para garantir que está de acordo com as alterações. 

Esta política foi atualizada pela última vez em 23 de maio de 2018. 

  

11. Entre em contato 
  

Nossos detalhes completos são: 

GlobeScan Incorporated 145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Canada M5A 1E3 Diretor 
de Privacidade Telefone +1 416-969-3077 privacy@globescan.com 
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