Política de privacidade do site

Este site (www.qual-world.com) é gerido pela QualWorld SAS e respetivas afiliadas (QualWorld USA,
Inc. e QualWorld Asia Limited). Levamos a sua privacidade muito a sério, portanto, pedimos-lhe que
por favor leia esta nossa política de privacidade com muita atenção, pois contém informações
importantes sobre nós e sobre:
•
•
•

as informações pessoais que recolhemos sobre cada um de vós, os nossos utilizadores,
o que fazemos com a sua informação e
com quem podem ser partilhadas as suas informações.

Quem somos
A QualWorld SAS e as respetivas afiliadas ("nós") somos um "controlador de dados" nos termos da
legislação referente ao Regulamento Relativo à Proteção de Dados (GDPR), ou seja, somos
responsáveis por e controlamos o processamento da sua informação pessoal.
Recolhemos as seguintes informações
a) Informações pessoais que nos forneça
Recolhemos as seguintes informações pessoais que nos disponibiliza:
•
•
•

o seu nome;
o seu numero de telefone;
o seu endereço de email;

Alguns exemplos de quando recolhemos essas informações:
•
•

quando se regista no nosso painel,
quando se regista na nossa newsletter.

b) Informações pessoais que nos forneça sobre terceiros
Se nos transmitir informações sobre outra pessoa, estará a confirmar que a outra pessoa o/a indicou
para atuar em seu nome e está de acordo consigo em que:
•
•
•

nos estará a dar consentimento em nome dessa terceira pessoa, para o processamento
dos dados pessoais dessa terceira pessoa;
receberá quaisquer avisos de proteção de dados em nome dessa terceira pessoa; e
nos estará a dar consentimento em nome dessa terceira pessoa para a transferência
dos dados pessoais dessa terceira pessoa para o exterior.
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c) Cookies e tecnologias semelhantes
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é colocado no seu computador ou dispositivo
electrónico quando acede ao nosso site. Há outras tecnologias semelhantes aos cookies,
nomeadamente, web beacons, tags de ação, objetos de partilha local ('flash cookies') e gifs de pixel
único. Estas tecnologias podem ser usadas para rastrear ações e atividades dos utilizadores, e para
armazenar informações sobre eles. Usamos estes cookies e / ou tecnologias semelhantes neste
nosso site.
Por exemplo, podemos usar cookies para monitorizar e / ou recolher as seguintes informações:
•
•

dados de tráfego;
dados de localização.

Esta informação ajuda-nos a construir um perfil dos nossos utilizadores. Algumas destas informações
podem ser agregadas ou serem tratadas como informações estatísticas, o que significa que não
poderemos identificá-lo de forma individual.
Se desejar, pode configurar o seu navegador para não aceitar cookies e os sites abaixo contêm
informações sobre como remover os cookies do seu navegador. No entanto, como consequência da
remoção dos cookies, alguns dos recursos do nosso site podem não funcionar.
Para mais informações sobre o uso de cookies, queira por favor consultar a política de cookies no
nosso site.
Para informações adicionais sobre cookies, visite os seguintes sites:
www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.
Como usamos as informações que recolhemos
Recolhemos informações sobre os nossos utilizadores com os seguintes objetivos:
•

análise estatística

Com quem podem ser partilhadas as suas informações
Podemos partilhar as suas informações com:
•

Agências governamentais ligadas à aplicação da lei, em relação a quaisquer
investigações que possam existir para ajudar a impedir atividades ilegais.

Não partilharemos as suas informações com qualquer outra entidade terceira sem o seu
consentimento prévio.
Como mantemos as suas informações seguras
Utilizaremos medidas tecnológicas e organizacionais para manter as suas informações seguras. Essas
medidas podem incluir os seguintes exemplos:
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•

todos os dados são armazenados em servidores seguros.

No entanto, embora façamos todos os esforços tidos como razoáveis para proteger os seus dados
pessoais, ao usar o site reconhece que o uso da internet não é totalmente seguro e, por esse motivo,
não podemos garantir a segurança ou integridade de quaisquer dados pessoais transferidos a partir
de si ou para si através da internet. Caso tenha alguma preocupação específica sobre as suas
informações, queira por favor entrar em contacto connosco através dos dados referidos abaixo.
Que direitos tem?
Tem direito a solicitar uma cópia das suas informações
Pode solicitar uma cópia das suas informações em nossa posse (o que é conhecido como solicitação
de acesso por parte do sujeito). Caso deseje uma cópia duma parte ou da totalidade das suas
informações, queira por favor:
•
•
•

enviar-nos um e-mail ou escrever-nos usando para o efeito os pormenores de contacto
referidos abaixo;
faça prova da sua identidade e endereço (através duma cópia da sua carta de condução ou
passaporte, ou duma conta recente do cartão de crédito ou de água, gás, eletricidade ou
telefone) e
diga-nos quais as informações a seu respeito de que deseja uma cópia, incluindo qualquer
conta ou números de referência, se os tiver.

Direito a corrigir quaisquer erros nas suas informações
Pode solicitar que corrijamos quaisquer erros nas suas informações que são mantidas por nós
gratuitamente. Caso deseje fazê-lo, queira por favor:
•
•
•

entrar em contacto connosco usando os pormenores de contacto referidos abaixo;
enviar-nos informações suficientes para o/a podermos identificar (por exemplo, número de
conta, nome de utilizador, pormenores de registo) e
transmita-nos que informação está incorreta e por qual deve ser substituída.

Direito a solicitar-nos que paremos de entrar em contacto consigo com convites de análise de
mercado
Pode pedir-nos para pararmos de entrar em contacto consigo para fins ligados a convites de análises
de mercado. Caso deseje fazê-lo, queira por favor:
•
•
•

enviar-nos um e-mail, telefonar-nos ou escrever-nos, usando para o efeito os pormenores de
contacto referidos abaixo;
faça prova da sua identidade e endereço (através duma cópia da sua carta de condução ou
passaporte, ou duma conta recente do cartão de crédito ou de água, gás, eletricidade ou
telefone) e
transmita-nos qual o método de contacto com o qual não está satisfeito/a, se não estiver
satisfeito/a com determinadas formas que temos de entrar em contacto consigo (por
exemplo, pode ser que goste que entremos em contacto consigo por e-mail, mas não por
telefone).
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De tempos em tempos, poderemos também ter outros métodos para cancelamento de quaisquer
convites, incluindo, por exemplo, botões ou links de cancelamento de inscrição. Se estas opções
forem disponibilizadas, tenha em atenção que pode haver um período de tempo após ter
selecionado cancelar a inscrição, mas durante o qual o marketing possa ainda continuar a ser
recebido enquanto a sua solicitação está a ser processada. O nosso objetivo é conseguir processar
essa informação num prazo de 2 dias úteis.

Alterações à política de privacidade
Esta política de privacidade pode ser alterada de tempos em tempos, pelo que, de vez em quando,
deve verificar esta política de privacidade, para garantir que está a par da versão mais recente que
será aplicada cada vez que aceder a este site.
Como entrar em contato connosco
Caso tenha alguma dúvida sobre esta política de privacidade ou sobre as informações que temos
sobre si, queira por favor entrar em contacto connosco através de:
e-mail: DPO@qual-world.com
post:
QualWorld SAS
Porte de l'Arenas, Hall C - CS 13326
455 Promenade des Anglais
06200 NICE Cedex 3 (France)
QualWorld USA, Inc.
301 McCullough Drive, Suite 400
Charlotte, NC 28262
USA
QualWorld Asia Limited
8th Floor, Tai Sang Bank Building
130-132 Des Vœux Road Central
Hong Kong
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