Política de Privacidade – Ebiquity Plc

Ebiquity e suas subsidiárias (inclusive de Ebiquity Plc, Firmdecisions, Stratigent LLC) ("Ebiquity" ou "Nós")
estão empenhados em proteger e respeitar a sua privacidade.
Esta política estabelece a base sobre a qual todos os dados pessoais que coletamos de você, ou que você
nos fornecer, serão processado por nós para seu benefício. Por favor, leia cuidadosamente o seguinte
documento para entender nossas visões e práticas em relação aos seus dados pessoais e como vamos
tratá-los.
Para informações sobre os nossos termos de uso online e website, por favor consulte os nossos Termos de
Uso.
Como Ebiquity pode coletar e usar informações pessoais
Nós poderemos usar suas informações pessoais para atender suas solicitações de informações. Isso inclui
informações fornecidas no momento do registro para usar o nosso site, subscrever a um dos nossos
serviços, postar material, solicitar a participação em congressos e eventos, avaliar aplicações de emprego
ou solicitar quaisquer serviços ou solicitar receber as nossas newsletters, alertas, marketing de conteúdos
ou subscrições. Podemos também pedir-lhe informações quando você entrar em uma competição ou
promoção patrocinada pela Ebiquity, e quando você relatar um problema com o nosso site.
•

Se você entrar em contato conosco, poderemos manter um registro dessa correspondência.

•

Ebiquity também poderá pedir-lhe para preencher pesquisas que usamos para fins de estudo e para
criar relatórios. Nenhuma informação sobre você como um indivíduo entrevistado é feita pública
depois.

•

Vamos manter detalhes da sua visita ao nosso site, blog ou outros conteúdos online (incluindo, mas
não limitado a - dados de tráfego, dados de localização, bem como endereços de IP e cookies
como descrito abaixo).

Endereços IP
Nós poderemos coletar informações sobre seu computador, incluindo, sempre que disponível, o endereço IP
e tipo de navegador, para administração do sistema e para ajudar a diagnosticar problemas com nosso
servidor. Estes são dados estatísticos sobre as ações e padrões de navegação de nossos usuários, e não
identifica nenhum indivíduo.
Cookies
Um cookie é um pedaço de dados que são colocados no seu navegador, que pode então ser armazenado
em seu sistema. Ele ajuda a distingui-lo de outros usuários do site. Seu navegador pode ser configurado
para alertá-lo quando você receber um cookie, dando-lhe a oportunidade de recusá-lo, ou você pode

desligar todos de uma vez. No entanto, ao fazer isso, você pode dificultar a experiência do usuário em
determinados sites.
Para obter informações detalhadas sobre os cookies que usamos e os propósitos para os quais os
utilizamos, consulte nossa Política de Cookie.
Boletins Informativos / Alertas / Assinaturas
Ao fornecer os seus dados para receber qualquer um dos nossos boletins, alertas, marketing de conteúdos
ou assinaturas, você concorda em receber correspondência ocasional da Ebiquity e suas subsidiárias.
O(s) seu(s) endereços de e-mail não será compartilhado com terceiros, exceto pelas razões descritas
abaixo.
Divulgação de suas Informações
Nós poderemos revelar suas informações pessoais a qualquer membro do nosso grupo, ou seja nossas
subsidiárias, nossa companhia controladora final e suas subsidiárias, conforme definido na seção 1159 do
UK Lei das Companhias de 2006.
Poderemos divulgar suas informações a terceiros, somente se:
•

No caso de vendermos ou comprarmos qualquer negócio ou ativos, caso em que poderemos
divulgar os seus dados pessoais para o protencial vendedor ou comprador de tais negócios ou
ativos.

•

Se Ebiquity ou substancialmente todos os seus ativos forem adquiridos por terceiros, caso em que
os dados pessoais sobre seus clientes serão parte dos ativos transferidos.

•

Se estivermos sob a obrigação de divulgar ou compartilhar seus dados pessoais a fim de cumprir
qualquer obrigação legal, ou para fazer cumprir ou aplicar nossos Termos de Uso.

Utilização das suas informações
Poderemos utilizar informações sobre de si na nossa posse para lhe fornecer as informações, os produtos e
os serviços que solicitar ou sobre os quais procure obter informações junto da Ebiquity, no sentido de o
notificar acerca de alterações aos nossos serviços e de assegurar que o conteúdo do nosso site é
apresentado da maneira mais eficaz, tanto para si como para o seu computador.
Também poderemos utilizar as suas informações para lhe facultar informações sobre outros serviços que
oferecemos e que, na nossa opinião, poderão ser do seu interesse. Se não pretender que a Ebiquity utilize
os seus dados deste modo, poderá editar as suas preferências ou cancelar a subscrição em qualquer
momento, usando os links fornecidos.

As informações que recolhemos sobre si poderão ser utilizadas para administrar o nosso site e para
operações internas (incluindo, sem caráter limitativo, para fins de resolução de problemas, análise de
dados, realização de testes, investigação, estatísticas e inquéritos), para melhorar o nosso site, para
permitir que participe em funcionalidades interativas do nosso serviço e, como parte dos nossos esforços,
para manter o nosso site seguro.
Informações que recebemos de outras fontes.
Poderemos receber informações sobre si se utilizar qualquer um dos outros websites que gerimos ou
serviços que prestamos.
Também trabalhamos em estreita proximidade com terceiros (incluindo, por exemplo, parceiros comerciais,
subcontratados para serviços técnicos, de pagamentos e de entregas, redes de publicidade, prestadores de
serviços de análise, prestadores de informações de pesquisa, agências de referência de crédito). Podemos
receber deles informação sobre si e eles poderão processar os seus dados em nosso nome.
Links para sites de terceiros
Ebiquity e suas subsidiárias podem, ocasionalmente, fornecer links para sites ou serviços de terceiros
através de nosso conteúdo (Ebiquity Opinião - Blog). Ao acessar estas links você sai do site da Ebiquity e
estas links não devem constituir ou implicar endosso ou patrocínio por Ebiquity da empresa de terceiros,
website ou informações nele contidas. Uso individual estará sujeito à política de privacidade e termos de
uso relacionados a estes sites.
Seus Direitos
Você tem o direito de pedir para não processarmos os seus dados pessoais para fins de marketing, bem
como corrigir, atualizar ou excluir qualquer informação pessoal que você tenha submetido ao site. Você
também se reserva o direito de cancelar o cadastro de qualquer forma de comunicação que lhe enviamos
ou grupos específicos ou listas de discussão que o tenhamos incluído.
Para fazê-lo, por favor clique na link relevante dentro da garantia ou página.
Você também se reserva o direito de acessar informações pessoais que temos sobre você a pedido.
Alterações na nossa Política de Privacidade
Quaisquer alterações que possamos fazer na nossa política de privacidade no futuro serão publicadas nesta
página.
Contato
Dúvidas, comentários e pedidos relativos a esta política de privacidade devem ser encaminhadas à Ebiquity
Plc, Departamento Jurídico, Citypoint, One Ropemaker Street, London, EC2Y 9AW, United Kingdom.

