
NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE  

Data de vigência: março de 2022 

O grupo de empresas NielsenIQ (juntos, NielsenIQ", "nós" ou "nos") se preocupa com sua 
privacidade e está comprometido em lidar com seus dados de maneira aberta e transparente. Este 
Aviso de Privacidade explica como usaremos, compartilharemos , e protegeremos os dados que 
coletamos ou de outra forma obtemos sobre você quando você usa e/ou interage com o NielsenIQ 
ReceiptRocket (o “Aplicativo”) e quando realizamos qualquer atividade que faça parte da operação 
do Aplicativo. Este Aviso de Privacidade também descreve suas escolhas e direitos legais em 
relação a esses dados. Para saber mais sobre o grupo de empresas NielsenIQ, uma ou mais das 
quais podem processar seus dados, clique aquí. 

Por favor observe que este Aviso de Privacidade se aplica somente aos dados coletados por nós 
em conexão com seu uso e interação com o Aplicativo e através de quaisquer atividades que 
façam parte da operação do aplicativo. Outras aplicações e websites, incluindo aplicações e 
websites fornecidos por entidades dentro do grupo de empresas NielsenIQ e/ou outros websites 
de terceiros que podem ser acessíveis através do aplicativo, são regidos por seus próprios avisos 
de privacidade. Encorajamos você a rever todos os avisos de privacidade aplicáveis antes de 
divulgar quaisquer dados 

Coleta de seus dados 

Podemos coletar ou obter dados relacionados a você, ao dispositivo móvel que você usa para 
acessar o Aplicativo e ao seu uso do Aplicativo de várias maneiras. Os dados que coletamos ou 
obtemos podem incluir dados pessoais – dados que sozinhos ou em combinação com outros 
dados o identificam como indivíduo, como seu nome, data de nascimento, endereço de e-mail, 
número de telefone celular e outros dados que podem ser razoavelmente relacionados a você 
como um indivíduo. Detalhes adicionais sobre os dados que podemos coletar ou obter de outra 
forma e a maneira pela qual eles são coletados ou obtidos podem ser encontrados abaixo. 

Dados coletados de você 

Como parte do processo de recrutamento e registro do Painel, solicitamos dados relacionados a 
você (e outros membros de sua família), incluindo seu nome e sobrenome, CPF, endereço 
residencial, número de telefone, endereço de e-mail, data de nascimento e dados demográficos 
relevantes, como como tamanho da família, faixa de renda familiar, número de filhos. Usamos 
esses dados em conexão com a triagem de recrutamento e para criar seu perfil de usuário para o 
aplicativo e fornecer suas credenciais de login. Se você não for selecionado como membro do 
painel, reteremos seus dados por um ano para que possamos entrar em contato com você no 
futuro para ser um membro do painel. Você nos autoriza a manter seus dados e a entrar em 
contato com você sobre a participação como membro do painel durante esse período de retenção. 
Ao término desse período de retenção, se você não for selecionado como membro do painel, 
excluiremos imediatamente seus dados. 

Se você se tornar um membro do painel, usaremos os dados relacionados a você coletados 
durante o processo de recrutamento e registro, conforme descrito neste Aviso de Privacidade. 
Quando você usa o Aplicativo, coletamos dados adicionais sobre você e sua família, conforme 



detalhado neste Aviso de Privacidade que você nos fornece, nos permite coletar ou postar ou 
carregar voluntariamente, incluindo informações de compra de sua família; suas respostas a 
pesquisas que nos ajudam a entender melhor suas opiniões, preferências (por exemplo, sua marca 
favorita de cereal matinal) e/ou hábitos de compra (por exemplo, quando, onde e/ou com que 
frequência você compra mantimentos); e outras informações que você optar por compartilhar 
conosco (por exemplo, períodos de tempo em que você e outros membros de sua família estarão 
fora de casa em férias, viagens de negócios etc.). 

Em algumas jurisdições, determinados dados que você compartilha ou divulga voluntariamente 
para nós (por exemplo, em resposta a uma pergunta de pesquisa) podem ser considerados dados 
pessoais "especiais" ou "sensíveis" (por exemplo, dados relacionados à sua origem racial ou étnica, 
opiniões políticas , crenças religiosas ou outras semelhantes, ou condições médicas ou de saúde). 
Se recebermos quaisquer dados pessoais “especiais” ou “sensíveis” relacionados a você, 
obteremos, quando necessário, seu consentimento explícito para usar esses dados, e os usaremos 
apenas nas formas descritas neste Aviso de Privacidade ou no ponto onde você optar por 
compartilhar ou divulgar esses dados, bem como de acordo com a lei aplicável. 

Câmera: Os recursos do nosso App exigem acesso à câmera do seu dispositivo móvel para 
escanear códigos UPC e tirar fotos dos produtos. Será solicitada permissão antes de acessarmos a 
câmera do seu dispositivo e você entende que usaremos sua câmera para essa finalidade. Não 
acessaremos nenhuma de suas fotos sem sua permissão específica. 

Dados coletados em conexão com o uso do aplicativo 

Dados do dispositivo: podemos coletar dados técnicos padrão de e sobre o dispositivo que você 
usa para acessar o aplicativo, incluindo seu identificador exclusivo de dispositivo, fabricante e 
modelo do dispositivo, sistema operacional e versão e endereço de controle de acesso à mídia 
(MAC). Usamos esses dados para determinar e/ou melhorar a compatibilidade entre seu 
dispositivo móvel e o aplicativo, bem como a administração do sistema. 

Dados de registro e uso: para nos ajudar a melhorar nosso serviço, quando você baixa e usa o 
aplicativo, registramos e armazenamos automaticamente determinados dados, como o endereço 
do protocolo de Internet (IP) do seu dispositivo, tipo e versão do navegador e idioma do 
navegador conforme bem como as páginas que você visita, as datas e carimbos de data/hora 
associados às suas visitas e determinadas transações, e as informações e arquivos que foram 
baixados para o Aplicativo. 

Cookies e tecnologias semelhantes: podemos usar cookies (pequenos arquivos de dados 
colocados em seu dispositivo para manutenção de registros e outros fins) e tecnologias 
semelhantes (por exemplo, web beacons, pixels ou tags) para habilitar determinados recursos e 
funcionalidades e coletar dados adicionais que nos ajudam melhorar o App e entregar melhor 
nossos serviços para você. Especificamente, podemos usar cookies para identificar seu navegador 
ou dispositivo, exibir informações com mais eficiência, fornecer conteúdo personalizado e coletar 
dados estatísticos sobre como você usa o aplicativo. Também podemos usar cookies e outras 
tecnologias semelhantes para fins de segurança e para detectar fraudes e outros riscos para 
proteger os usuários do Aplicativo. Se você não deseja que os dados sejam coletados de seu 
dispositivo por cookies e/ou tecnologias semelhantes, a maioria dos navegadores e configurações 



móveis permitem que você recuse o uso de cookies. Observe, no entanto, que, ao fazer isso, 
alguns recursos do aplicativo podem não funcionar corretamente. Para saber mais sobre cookies, 
incluindo como ver quais cookies foram definidos e como gerenciá-los e excluí-los, visite 
http://www.allaboutcookies.org/. 

"Também usamos o Google Analytics, incluindo seus recursos de publicidade e outros serviços de 
análise da web que definem cookies. Para saber mais sobre as práticas de dados do Google 
Analytics, visite https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl= pt. Para opções de 
desativação específicas do Google Analytics, visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Abaixo está uma lista de terceiros que podem definir cookies quando você usa o aplicativo. Você 
pode saber mais sobre como esses terceiros usam as informações coletadas por meio de cookies 
analisando as políticas de privacidade em seus sites. 

. Google google.com 

. ajuste ajuste. com" 

Dados baseados em localização: Se você nos der permissão, ao usar o Aplicativo, podemos 
receber dados sobre a geolocalização (imprecisa, latitude e longitude) do seu dispositivo móvel 
por vários meios, dependendo do dispositivo que você está usando, incluindo o Sistema de 
Posicionamento Global ( “GPS”), API do Google Place ou sinais/conexões Wi-Fi. Coletamos esses 
dados para validar a localização dos membros do painel. A coleta da geolocalização do seu 
dispositivo móvel ocorrerá apenas quando você estiver usando o App ativamente. Não 
compartilharemos os dados de geolocalização do seu dispositivo móvel com terceiros. Você pode 
optar por interromper nossa coleta da geolocalização do seu dispositivo móvel a qualquer 
momento por meio das configurações do sistema do seu dispositivo ou removendo o aplicativo do 
seu dispositivo. 

Informações que você nos autoriza a coletar 

Dados Extraídos 

Quando você se registra em nosso serviço, podemos solicitar que você nos forneça acesso à(s) 
sua(s) conta(s) de e-mail e certas contas de varejistas on-line para nos permitir coletar 
informações transacionais, como recibos de compra, recibos de venda, confirmações de entrega e 
devoluções , confirmações e cancelamentos de assinatura, confirmações de registro, resumos de 
transações, assinaturas, transações comerciais, confirmações de registro e promoções que você 
recebe por e-mail dessas contas. Se a funcionalidade do aplicativo em seu país de residência incluir 
a coleta automática de informações transacionais e o aplicativo exigir que você opte por e-mail 
automatizado e/ou outra coleta de contas online para participar do aplicativo e serviços 
relacionados, seu acordo em aceitar e fornecer o e-mail necessário e/ou outras credenciais de 
conta online, conforme exigido pelo aplicativo, é obrigatório para que você use e continue a usar 
os serviços e participe do programa de recompensas do aplicativo. As informações coletadas 
também incluem dados relacionados a transações relacionadas às suas compras on-line, como 
informações sobre o(s) item(ns) em questão, preço pago pelo item, tipo de pagamento, endereço 
de entrega, endereço de cobrança, se diferente, número do pedido e seu histórico de pedidos. 
Você autoriza e consente com este acesso concordando com este Aviso de Privacidade. Sua 



participação nos serviços do aplicativo é sempre voluntária e você pode se retirar dos serviços do 
aplicativo conforme descrito abaixo, mas sua participação na extração de dados do seu e-mail 
e/ou de outra(s) conta(s) de varejo pode ser necessária para participar dos serviços do aplicativo. 

Se você cancelar a inscrição no Painel, interromperemos a extração de dados do seu e-mail e da(s) 
conta(s) do varejista em 24 horas. 

Esteja ciente de que a exclusão do aplicativo não resultará na interrupção imediata da extração de 
dados de seu e-mail e conta(s) de varejista(s). Se você excluir o Aplicativo, será removido do Painel 
após três (3) semanas. Assim que você for removido do Painel, interromperemos a extração de 
dados do seu e-mail e da(s) conta(s) do varejista em 24 horas. Alterações em seu e-mail ou nome 
de usuário ou senha da(s) conta(s) de varejista resultarão na cessação imediata da extração de 
dados de seu respectivo e-mail e conta(s) de varejista(s). 

Esteja ciente de que sua participação na extração de dados de seu e-mail e/ou outra(s) conta(s) de 
varejo pode ser necessária para participar de alguns serviços do aplicativo. 

Categorias de dados pessoais coletados 

A tabela abaixo resume as categorias de dados pessoais que podemos coletar ou obter de você ou 
sobre você, juntamente com a(s) fonte(s) das informações. Observe que as categorias e fontes na 
tabela representam as categorias e fontes de informações pessoais que coletamos nos últimos 12 
(doze) meses. 

Categoria Exemplos Fonte 



Identificadores Nome e sobrenome, alias, 
endereço postal residencial, 
número de telefone celular, 
data de nascimento, CPF, 
identificadores on-line (como 
ID de cookie ou ID de 
dispositivo móvel), endereço 
de protocolo de internet (ou 
IP), endereço de e-mail, nome 
da conta para fazer login 
nosso site 
  
Como medida de controle de 
qualidade e para manter a 
integridade de nossa pesquisa 
digital, usamos uma 
tecnologia de impressão 
digital, também conhecida 
como tecnologia 
"identificação de máquina", 
para coletar determinadas 
informações sobre o 
dispositivo que você usa para 
participar de nossa pesquisa. 
Essas informações são 
enviadas a um provedor de 
serviços terceirizado confiável 
que as converte em um 
número de série exclusivo 
para o seu computador – a 
impressão digital digital – por 
meio do uso de um algoritmo 
proprietário e determina se 
corresponde a qualquer 
impressão digital anterior.  

Diretamente de você (ou de 
outro membro de sua família) 
  
 
 
Indiretamente de você, como 
quando você usa e/ou 
interage com nosso site e/ou 
nosso aplicativo 
  
 
 
Provedor de dados 
  
 
 
Nossos clientes  

Identificadores Informações 
Demográficas (incluindo 
informações de Classificação 
Protegida) 

Informações sobre seu perfil 
demográfico exclusivo, 
incluindo sua idade, estado de 
residência, estado civil ou 
sexo (como gênero, 
identidade de gênero, 
expressão de gênero, gravidez 
ou parto e condições médicas 
relacionadas). Observe que 
essas categorias de 
informações dependem do 
tipo de pesquisa em que você 
é convidado a participar. 

Diretamente de você 
  
 
 
Provedor de dados  



Informações comerciais Registros ou informações 
sobre produtos ou serviços 
que você comprou, obteve ou 
considerou, ou outros 
históricos ou tendências de 
compra ou consumo. Isso 
inclui informações de 
comportamento", como 
quando, por que ou como 
você faz as coisas, como a 
frequência você compra 
mantimentos ou usa seu 
computador, TV ou Internet. 
Também inclui "informações 
de preferência", que se 
referem às escolhas que você 
faz, como quais cereais 
matinais você compra, quais 
estações você ouve ou assiste 
ou os sites que você visita. 

Diretamente de você | 
Provedor de dados 

Internet ou outras 
informações de atividade de 
rede semelhantes 

 
Quando você usa e/ou 
interage com nosso site e/ou 
nosso aplicativo, coletamos 
certas informações, incluindo: 
(i) informações técnicas 
padrão de e sobre seu 
dispositivo (por exemplo, ID 
do dispositivo, fabricante e 
modelo do dispositivo, 
sistema operacional, e versão, 
endereço IP); e (ii) 
informações de log e uso (por 
exemplo, nossas páginas da 
web que você visita, as datas 
e carimbos de data/hora 
associados às suas visitas e 
determinadas transações. 
 Para obter mais informações, 
consulte a seção “Cookies e 
tecnologias semelhantes” 
abaixo. " 

Indiretamente de você (ou 
seja, passivamente quando 
você visita e/ou interage com 
nosso site e/ou nosso 
aplicativo 

Informações sensoriais Refere-se a informações de 
áudio, eletrônicas, visuais ou 
similares. Essas informações 
dependem de qual pesquisa 
você é convidado a participar. 

Diretamente de você 
(gravações de vídeo e som) 



Nem todas as pesquisas 
exigirão essa informação. 

Informações profissionais/de 
emprego 

Isso se refere a informações, 
como seu cargo, setor e faixa 
de renda. 

Diretamentede você | 
Provedor de dados 

Informações extraídas Dados coletados por meio do 
acesso à(s) sua(s) conta(s) de 
e-mail e conta(s) de varejo, 
incluindo assinaturas, 
transações comerciais, 
confirmações de registro e 
promoções que você recebe 
por e-mail. 

Diretamente de você 
  
Passivamente quando você 
nos autoriza a coletar esses 
tipos de informações 

Outras informações pessoais Isso se refere a quaisquer 
características físicas ou 
descrições, como sua altura e 
peso. Isso depende da 
pesquisa na qual você é 
convidado a participar. 
  
 
 
Isso também se refere a 
qualquer informação que 
você nos forneça, nos permita 
coletar ou postar ou carregar 
voluntariamente em nosso 
site ou nosso aplicativo (por 
exemplo, comentários e 
solicitações).  

Diretamente de você 
(gravações de vídeo e som, 
fotografias) 

 
Uso de seus dados 

A principal razão pela qual usamos seus dados é para a(s) finalidade(s) para a qual eles foram 
coletados ou fornecidos a nós (conforme indicado acima na seção "Coleta de seus dados" ou no 
ponto de coleta) ou conforme óbvio do contexto de coleção. 

Também podemos usar seus dados para: 

· operar e gerenciar o Aplicativo e personalizar ou personalizar sua experiência de usuário e o 
conteúdo que entregamos a você quando você usa o Aplicativo; 



· operar e gerenciar nossos sistemas de TI e segurança, inclusive para monitorar tais sistemas e 
identificar e responder a eventos de segurança; 

· comunicar com você sobre o Aplicativo, responder às suas dúvidas e solicitações e/ou 
atualizar/validar os dados que mantemos sobre você; 

·oferecer oportunidades de participação em nossos estudos, painéis ou pesquisas; 

·oferecer a você, a nosso critério, certos incentivos (por exemplo, programas de recompensas) 
com base em sua participação; 

· entrar em contato com você com informações sobre nossos negócios, serviços e eventos, bem 
como outras informações que possam ser de seu interesse (sempre sujeito à obtenção de seu 
consentimento prévio na medida exigida pela lei aplicável); 

· realizar pesquisas para garantia de qualidade e propósitos de produtos, serviços e 
desenvolvimento; 

· facilitar nossas operações diárias e gestão financeira, bem como quaisquer transações 
corporativas (por exemplo, reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, transferência, etc.); 

· prevenir, investigar, tomar medidas ou notificar fraudes; atividade ilegal/criminosa e outras más 
condutas; segurança/questões técnicas; ou acesso/uso não autorizado de dados, o Aplicativo ou 
nossos sistemas de dados; 

· proteger os direitos, propriedade, operações, saúde ou segurança de você, nós ou outros; 

· fazer cumprir nossos acordos; cumprir as leis e regulamentos aplicáveis; e estabelecer, exercer 
e/ou defender nossos direitos legais; e 

· responder a intimações, ordens judiciais ou outros processos/solicitações legais e comunicações 
de autoridades policiais ou outros funcionários do governo. 

Nunca usaremos seus dados pessoais para anunciar, promover ou comercializar produtos ou 
serviços de terceiros para você. Além disso, não licenciaremos, publicaremos ou venderemos 
quaisquer dados pessoais coletados de ou sobre você. 

Dados extraídos: acessamos informações de suas contas de e-mail relacionadas a transações e 
contas de varejo para desenvolver e preparar produtos de medição e conjuntos de dados com a 
ajuda de, e em combinação com, dados disponíveis para: nossa empresa-mãe, nossas empresas 
afiliadas e outros parceiros de negócios confiáveis. Realizamos um processo destinado a 
obscurecer ou substituir informações diretamente identificáveis por um identificador exclusivo. 
Podemos ainda combinar ou agregar essas informações extraídas com outras informações 
disponíveis para nós ou nossos parceiros de negócios confiáveis. Depois que as informações forem 
processadas, podemos usar essas informações extraídas como parte de nossos produtos de 
medição de comércio eletrônico e conjuntos de dados para nossos clientes e outros terceiros. 

Os produtos de medição e conjuntos de dados que preparamos são para fins como: 

• compreensão das tendências da indústria e dos negócios; 



• melhorar os bens, serviços ou ofertas fornecidos aos clientes; 

• melhorar as operações comerciais; 

• compreensão do cenário competitivo; 

• entender onde fazer investimentos; ou 

• obter outros insights de negócios. 

Base legal para o tratamento dos seus dados pessoais 

A lei aplicável em seu país de residência pode exigir que estabeleçamos neste Aviso de Privacidade 
a base legal na qual nos baseamos para processar seus dados pessoais. Processaremos seus dados 
pessoais para os fins descritos neste Aviso de Privacidade com base em uma ou mais das bases 
legais listadas abaixo. 

· Consentimento: De tempos em tempos, podemos solicitar seu consentimento para processar 
seus dados pessoais para determinados fins específicos. Só contaremos com essa base legal em 
relação ao processamento totalmente voluntário (ou seja, não necessário ou obrigatório). 
Contamos com o consentimento como base legal para processar seus dados pessoais em conexão 
com o processamento de dados pessoais extraídos em conexão com nosso desenvolvimento de 
produtos de medição e conjuntos de dados, e você consente expressamente com tal uso. 

· Interesses legítimos: Confiamos em nossos interesses legítimos, desde que tais interesses não 
sejam sobrepostos por seus interesses, direitos fundamentais ou liberdades. Em particular, entre 
outras coisas, podemos processar seus dados pessoais com base em um interesse legítimo em: (i) 
operar o Aplicativo de maneira eficaz e legal, bem como na operação de nossos negócios e 
assuntos do dia-a-dia; (ii) comunicar informações relevantes a você; (iii) realizar pesquisas e 
produzir análises; (iv) entregar, desenvolver e melhorar efetivamente nossos produtos e serviços; 
(v) gerenciar, manter e operar nossos sistemas de TI e segurança; (vi) proteger, defender e 
salvaguardar adequadamente nossas redes; (vii) avaliar negócios e outras transações societárias; 
(viii) gerenciar e aprimorar a proteção contra fraude, spam, assédio, violação de propriedade 
intelectual e riscos aos quais estamos expostos (por exemplo, crimes e riscos de segurança); (ix) 
cumprir as leis e regulamentos aos quais estamos sujeitos, incluindo, quando aplicável, leis e 
regulamentos de outros países que não o seu país de residência, garantindo-se o mesmo grau de 
proteção do seu país de residência se assim exigido pelas leis locais; e (x) cumprir nossas 
obrigações e fazer valer nossos direitos legais. 

· Cumprimento de obrigações legais: Podemos processar seus dados pessoais se necessário para 
cumprirmos uma obrigação legal decorrente da lei aplicável à qual estamos sujeitos. 

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a base legal sobre a qual coletamos e usamos seus 
dados pessoais, envie um e-mail para privacidade.nielsen@smb.nielseniq.com.  

Divulgações e transferências de seus dados 

Em conexão com uma ou mais das finalidades descritas acima na seção “Uso de seus dados”, seus 
dados podem ser divulgados a diferentes entidades dentro do grupo de empresas NielsenIQ e 



combinados com dados de outros painéis NielsenIQ para entender quais membros do painel 
participam de vários painéis, bem como divulgados e transferidos para: 

· provedores de serviços terceirizados, incluindo provedores dos seguintes serviços (entre outros): 
hospedagem, gerenciamento ou suporte de aplicativos; análise ou processamento de dados; 
backup de dados; segurança e armazenamento de dados; e desenvolvimento de produtos (sujeito 
a obrigações contratuais vinculantes de confidencialidade e segurança); 

· terceiros relevantes como parte de uma transação corporativa, como uma reorganização, fusão, 
venda, joint venture, cessão, transferência ou outra disposição de todo ou parte de nossos 
negócios, ativos ou ações (inclusive em conexão com qualquer falência ou processo similar); 

· autoridades governamentais e públicas competentes, em cada caso para cumprir obrigações ou 
solicitações legais ou regulamentares ou para fins de relatar qualquer violação real ou suspeita da 
lei aplicável; e 

· outros terceiros conforme julgarmos necessário (por exemplo, para proteger os direitos, 
propriedade, operações, saúde ou segurança de você, nós ou outros, execução de nossas 
obrigações e contratos) ou apropriados para fins legais (por exemplo, em conexão com 
reivindicações, disputas ou litígio ou para fazer valer nossos direitos legais). 

Transferências transfronteiriças 

As divulgações descritas acima podem resultar na transferência de seus dados pessoais para países 
ou regiões com leis e regulamentos de proteção de dados ou privacidade que diferem daqueles 
em seu país de residência e, em alguns casos, fornecem um nível menor de proteção de 
privacidade de dados, porém garantiremos o mesmo nível de proteção dado em seu país de 
residência. Ao nos fornecer seus dados pessoais e/ou usar o Aplicativo, você reconhece que seus 
dados pessoais podem ser transferidos para países ou regiões fora do seu país de residência. Nos 
casos em que seus dados pessoais são transferidos para fora de seu país de residência, 
garantiremos que haja salvaguardas adequadas para proteger seus dados pessoais.  

Informações adicionais para residentes do Reino Unido/UE/EEE 

Se você estiver sediado no Reino Unido/UE/EEE e seus dados pessoais forem transferidos para um 
país que não foi reconhecido pela Comissão Europeia como fornecendo um nível adequado de 
proteção de dados, as salvaguardas implementadas podem incluir um contrato de transferência de 
dados com o destinatário dos dados com base em cláusulas contratuais padrão aprovadas pela 
Comissão Europeia para transferências de dados pessoais para países que não fornecem um nível 
adequado de proteção de dados. Alternativamente, em determinadas circunstâncias, seus dados 
pessoais podem ser transferidos com base em uma derrogação ou isenção aplicável. Para obter 
mais detalhes relacionados às transferências descritas acima e as salvaguardas adequadas usadas 
com relação a tais transferências, envie um e-mail para connect.privacy@smb.nielseniq.com. 

Menores 

Entendemos a importância de proteger a privacidade de menores, especialmente no ambiente 
online e móvel. Coletaremos e usaremos dados sobre menores de 18 anos (ou a idade relevante 
conforme determinado pela lei aplicável em seu país de residência) somente com o 



consentimento de seus pais ou responsável legal, e esse consentimento pode ser retirado a 
qualquer momento. Todos os dados sobre adultos e menores de todas as idades serão tratados de 
acordo com este Aviso de Privacidade. 

Segurança de dados 

Temos em vigor medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis projetadas para 
proteger seus dados contra perda, uso indevido e acesso não autorizado, divulgação, alteração ou 
destruição enquanto estiverem sob nosso controle. No entanto, esteja ciente de que o 
armazenamento e a transferência de dados nem sempre podem ser cem por cento seguros. 

Retenção de dados 

Reteremos seus dados de uma forma que permita a identificação apenas pelo tempo necessário 
para o cumprimento dos propósitos estabelecidos neste Aviso de Privacidade, a menos que um 
período de retenção mais longo seja exigido pela lei aplicável ou seja necessário para resolver 
disputas, proteger nossos direitos legais ou cumprir nossas obrigações legais ou profissionais. Para 
determinar o período de retenção adequado dos dados, consideramos a quantidade, a natureza e 
a sensibilidade dos dados pessoais. Também consideramos o risco potencial de danos decorrentes 
do uso ou divulgação não autorizados de seus dados pessoais, as finalidades para as quais 
processamos seus dados pessoais e se podemos atingir essas finalidades por outros meios e 
observando os requisitos legais aplicáveis. 

Suas escolhas e direitos legais 

Você tem opções sobre como seus dados pessoais são tratados. 

Também estamos comprometidos em fornecer a você acesso razoável aos seus dados pessoais e a 
capacidade de revisar e limitar o uso de tais dados de acordo com a lei aplicável. Dependendo do 
seu país de residência, de acordo com a lei aplicável, você pode ter o direito de: 

· solicitar confirmação se estamos ou não processando algum de seus dados pessoais; 

· solicitar acesso ou cópias de seus dados pessoais; 

· solicitar que atualizemos ou corrijamos seus dados pessoais (por exemplo, se estiverem 
imprecisos ou incompletos); 

· propor restrições sobre as formas como usamos seus dados pessoais (por exemplo, se não 
tivermos o direito legal de continuar usando-os) ou limitar nosso uso de seus dados pessoais (por 
exemplo, se seus dados pessoais forem imprecisos ou mantidos ilegalmente); 

· opor-se ao nosso processamento de seus dados pessoais; 

· retirar o consentimento que você nos deu para processar seus dados pessoais (onde 
processamos seus dados pessoais com base no seu consentimento); 

· solicitar que seus dados pessoais sejam transferidos para outra organização em um formato 
estruturado, comumente usado e legível por máquina (na medida do aplicável); 
· solicitar que excluamos seus dados pessoais; e 



· apresentar uma reclamação à autoridade de proteção de dados ou privacidade em seu país de 
residência sobre o processamento de seus dados pessoais. 

Se você estiver interessado em exercer um ou mais dos direitos descritos acima, entre em contato 
conosco em privacidade.nielsen@smb.nielseniq.com. Como queremos evitar tomar medidas em 
relação aos seus dados pessoais sob a orientação de outra pessoa que não você, observe que 
podemos solicitar informações que verifiquem sua identidade antes de darmos efeito a esses 
direitos. 

Informações adicionais para residentes do Reino Unido/UE/EEE 

O controlador dos seus dados pessoais é a entidade NielsenIQ do grupo de companhias NielsenIQ 
que opera o Painel no seu país de residência (“Controladora dos Dados”). 

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre nossa coleta ou uso de seus dados pessoais, 
entre em contato com nosso responsável pela proteção de dados da UE em 
connect.privacy@smb.nielseniq.com. 

Se não estiver satisfeito com a forma como tratamos os seus dados pessoais ou qualquer questão 
ou pedido de privacidade que nos tenha feito, também tem o direito de reclamar junto da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). Para encontrar os dados de contato 
apropriados visite https://www.gov.br/anpd/pt-br. 

Atualizações deste Aviso de Privacidade 

Podemos atualizar e fazer alterações neste Aviso de Privacidade de tempos em tempos à luz das 
mudanças nas práticas de negócios, tecnologia e/ou requisitos legais. Quando fizermos alterações 
neste Aviso de Privacidade, alteraremos a “Data de Vigência” na parte superior desta página e tal 
Aviso de Privacidade modificado ou alterado entrará em vigor para você e seus dados a partir 
dessa data de revisão. 

A versão mais atual deste Aviso de Privacidade estará sempre disponível aqui. Recomendamos que 
você revise este Aviso de Privacidade periodicamente para se manter informado sobre como 
usamos e protegemos seus dados. Sempre que este Aviso de Privacidade for alterado você será 
notificado dentro do Aplicativo, e-mail ou outro meio considerado adequado pela NielsenIQ 

Contate-Nos 

Se você tiver dúvidas, comentários ou preocupações sobre este Aviso de Privacidade ou nossas 
práticas de manuseio de dados, envie um e-mail para privacidade.nielsen@smb.nielseniq.com ou 
escreva para um dos endereços abaixo. 

Se você reside no Reino Unido/UE/EEE, escreva-nos para: 

Nielsen IQ 

Casa NielsenIQ 

Oxford Business Park Sul 

John Smith Drive 



Oxford OX4 2WB 

Reino Unido 

Att.: Departamento Jurídico 

 

Se você reside em qualquer país fora do Reino Unido/UE/EEE, escreva-nos para: 

Nielsen IQ 

200 W Jackson Blvd 

Chicago, IL 60606 

EUA 

Att.: Departamento Jurídico 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


