Política de privacidade
M1nd-set SA está comprometida em proteger e respeitar sua privacidade. Nós nunca exibimos
respostas de pesquisas combinadas a seus dados pessoais. Esta política define como lidamos com as
informações pessoais que coletamos sobre você.
Por favor leia o texto abaixo com atenção.

1. Informações que coletamos
Podemos coletar e processar os seguintes dados sobre você :

1. Informações que você fornece preenchendo nossas pesquisas para fins de pesquisa
de mercado ;
2. Suas informações pessoais, se você concordar em deixá-las no final da pesquisa. Por
favor, note que NUNCA associamos suas informações pessoais com as respostas de
sua pesquisa em nenhum dos relatórios, apresentações, ou qualquer outra forma de
apresentação que mostramos aos nossos clientes ou que tornamos públicos ;
3. Detalhes de suas visitas ao nosso site de pesquisa, incluindo, entre outros, dados de
tráfego, dados de localização, endereço IP, sistema operacional e tipo de navegador.
Isso é feito apenas para fins de verificação de qualidade (ou seja, para garantir que
as pesquisas não foram concluídas por pessoas não autorizadas, o que poderia
influenciar os resultados da pesquisa). As informações em relação ao sistema
operacional e ao tipo de navegador nos ajudam a apresentar a pesquisa da maneira
mais amigável (ou seja, adaptá-la aos formatos de telefone celular) ;
4. Qualquer informação necessária para fins incidentais aos listados acima.

2. Onde armazenamos suas informações
1. Os dados que coletamos de você podem ser transferidos e armazenados em um
destino fora da Área Econômica Europeia (EEA). Também podem ser processados
por funcionários que operam fora da EEA e que trabalham para nós ou para um de
nossos fornecedores. Ao entregar seus dados pessoais, você concorda com esta
transferência, armazenamento ou processamento. Tomaremos todas as medidas
razoavelmente necessárias para garantir que seus dados sejam tratados com
segurança e de acordo com esta política de privacidade.
2. Nosso site pode ser hospedado por um provedor terceirizado de tempos em
tempos, que pode estar situado fora da EEA e que pode processar informações
pessoais em nosso nome.
3. Nossos provedores atuais respeitam totalmente esta política e todas as regras RGPD
(Regulamento Geral Sobre A Proteção de dados). Temos um contrato para impor
isso. Uma lista de nossos fornecedores pode ser obtida entrando em contato
conosco (veja detalhes de contato abaixo).

3. Segurança
1. Infelizmente, a transmissão de informações pela internet não é completamente
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 por sua conta e risco. Assim que recebermos suas
informações, usaremos procedimentos rigorosos e recursos de segurança para
tentar impedir o acesso não autorizado.

4. Como usamos suas informações
1. Sempre desunimos suas informações pessoais (nome e detalhes de contato) das
respostas de sua pesquisa em dois bancos de dados distintos. Ambos os bancos de
dados podem ser vinculados com um número de identificação exclusivo que

somente nós (m1nd-set) e nossos parceiros de processamento de dados podem
acessar. Esse número de identificação ou qualquer tipo de dados de pesquisa
vinculados a seus dados pessoais nunca são fornecidos a terceiros que não sejam
fornecedores que nos ajudam com nosso trabalho de pesquisa e com os quais temos
contratos de privacidade de dados que garantem o respeito desta política.
2. Sua informação pessoal é usada:
a) Para entrar em contato com você para outros projetos de pesquisa
(somente se você concordar em receber um novo convite), isso pode
envolver examinar pesquisas anteriores que você concluiu para não
incomodar você com produtos ou serviços que você não usa ou não para
fazer perguntas que você já respondeu ;
b) Para entrar em contato com você para fins de verificação de qualidade (nós
contatamos aleatoriamente alguns participantes da pesquisa para verificar
sua participação e / ou no caso de precisarmos confirmar algumas de suas
respostas) ;
c) Para notificá-lo sobre alterações nos nossos termos e condições.
3. A resposta às suas pesquisas (não vinculada aos seus dados pessoais e agregada a
outras respostas) são usadas :
1) Para fornecer resultados de pesquisa aos nossos clientes na forma de
gráficos, tabelas de dados, relatórios, apresentação, vídeo etc ;
2) Para informar a indústria em conferências, comunicados de imprensa,
informações nas redes sociais ;
3) Em nossas newsletters.

5. Compartilhar suas informações
1. Podemos divulgar suas informações pessoais para terceiros :

1. Se m1nd-set SA (ou substancialmente todos os seus ativos) for adquirido por
um terceiro, caso em que os dados pessoais detidos pela Empresa sobre os
seus clientes serão um dos ativos transferidos ;
2. Se temos o dever de divulgar ou compartilhar seus dados pessoais para
cumprir qualquer obrigação legal.
2. Em particular, podemos difulgar seus dados para provedores de processamento de
dados com a finalidade de fazer análises estatísticas, programar pesquisas, enviar
convites para pesquisas. Garantimos, por meio de contratos e auditorias, que nossos
fornecedores respeitem totalmente essa política de privacidade.

6. Acessar suas informações
1. Você tem o direito de acessar as informações mantidas sobre você. Você pode
verificar se temos alguma informação pessoal sobre você fazendo um "pedido de
acesso ao sujeito". Se tivermos informações sobre você, nós:
1. lhe daremos uma descrição das informações
2. lhe diremos por que estamos mantendo as informações
3. lhe diremos a quem poderiam ser divulgadas as informações
4. e lhe daremos uma cópia das informações
2. Qualquer solicitação de acesso deve ser feita por escrito para o endereço abaixo e
pode estar sujeita a uma taxa (não superior a 10 EUR) para cobrir nossos custos ao
fornecer detalhes sobre as informações que mantemos sobre você.
3. Se você acha que qualquer informação que temos sobre você está incorreta ou
incompleta, por favour entre em contato conosco no endereço abaixo. Nós
corrigiremos imediatamente qualquer informação encontrada incorreta.

7. Alterações à nossa política de privacidade
Mantemos nossa política de privacidade sob revisão regular. We keep our privacy policy
under regular review. Quaisquer alterações que possamos fazer em nossa política de
privacidade no futuro serão publicadas nesta página e, quando apropriado, notificadas a
você por e-mail. Esta política de privacidade foi atualizada pela última vez em 14 de maio de
2018.

8. Como nos contatar
1. Perguntas, comentários e pedidos relativos a esta política de privacidade são bemvindos e devem ser endereçados a:

M1nd-set SA
David Perroud
Owner, CEO
Rue du Lac 47
1800 Vevey – Switzerland
dperroud@m1nd-set.com

