
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE CADASTRO 

ESTUDOS NIELSEN NEUROFOCUS 

Nossa Política Privacidade 

Aqui você tem informações de como serão tratadas as informações por você 
fornecidas para cadastro em nosso banco para ser um potencial participante de nossos 
estudos e quais são os seus direitos. 

Ao se cadastrar, você terá as suas informações pessoais tratadas pela ACNIELSEN DO BRASIL, inscrita no 
CNPJ/MF 33.000.159/0001-65, sediada à Rua Monte Castelo 55, CEP 06710-675, Cotia/SP (“Nielsen”). 
Antes de submeter as suas informações e dar o seu consentimento pelo prosseguimento em seu 
cadastro, é importante que você leia e compreenda todo o teor e conteúdo deste documento. 

PRIVACIDADE E INFORMAÇÕES GERAIS 

Privacidade é um assunto muito importante para a Nielsen. Assegurar a privacidade dos nossos usuários é 
um compromisso fundamental, por isso, todas as informações pessoais que coletamos são mantidas sob 
sigilo, de acordo com as melhores práticas aplicáveis a institutos de pesquisa e toda legislação pertinente, 
como a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/18 (“LGPD”). 

As suas informações como um candidato a participante de estudos em Neurociência (“Candidato”) serão 
tratadas para que possamos identificar o seu perfil e verificarmos se compatível para algum ou alguns de 
nossos estudos, se o caso. O preenchimento do formulário de cadastro não lhe confere qualquer direito à 
participação em qualquer estudo, podendo você vir ou não a ser chamado. Manteremos os seus dados 
em nosso cadastro para tal finalidade e controle de participantes e potenciais participantes por tempo 
indefinido, podendo você, porém, solicitar a exclusão dos mesmos a qualquer tempo, como esclarecido 
neste documento. 

Caso tenha qualquer dúvida, precise de qualquer informação ou tenha alguma solicitação, envie-nos um 
e-mail no endereço privacidade.nielsen@nielsen.com e tomaremos todas as medidas para atendê-lo. 

INFORMAÇÕES COLETADAS 

Os dados que coletamos são os que compõem seus dados de perfil, aqueles fornecidos por você no 
momento do seu cadastro. Ao preencher os campos de informações solicitadas no formulário, você 
estará expressamente concordando com a coleta e tratamento dos mesmos nos termos desta Política de 
Privacidade, a qual, aceita e enviados os seus dados por você, representará a sua total e irrestrita 
aceitação e consentimento na forma aqui estabelecida. 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Você se responsabiliza pela veracidade e exatidão das informações e dados que vier a fornecer à Nielsen 
e recomendamos que sempre mantenha seus dados sempre atualizados. Lembre-se que você poderá 
responder civil e criminalmente pela utilização de dados falsos ou de terceiros. 

Como não temos como controlar a exatidão, veracidade, a legitimidade e a boa-fé de terceiros, a Nielsen 
não poderá ser responsabilizada por danos causados em razão de informações falsas ou equivocadas que 
você ou quaisquer terceiros nos tenha fornecido. 
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PARA QUE FINS PODEMOS UTILIZAR SEUS DADOS 

Os seus dados serão utilizados para que você seja cadastrado em nosso banco de potenciais participantes 
em nossos estudos de Neurociência, sendo que os seus dados serão tratados para identificarmos o seu 
perfil e, assim, verificarmos se compatível com um ou alguns de nossos estudos. Eventualmente o seu 
perfil poderá não se encaixar em quaisquer dos estudos encomendados à Nielsen, porém, seus dados 
continuarão em nosso banco e sendo processados para avaliação de compatibilidade. 

Nos utilizaremos os seus dados de contato para, também, lhe enviarmos comunicados diversos sobre o 
seu cadastro, seja para lhe informar ter sido escolhido para um estudo, enviarmos orientações para 
participação no estudo que você tenha aceitado participar, assim como, envio de informativos correlatos, 
solicitações de atualização de cadastro, requisições de novo consentimento e/ou verificação de interesse 
em continuar no cadastro.  

INFORMAÇÕES SENSÍVEIS 

No cadastro podemos solicitar dados considerados sensíveis, que podem se referir a informações 
relacionadas à origem racial ou étnica, opiniões políticas, religião ou outras crenças ou à sua saúde. Tais 
informações são necessárias para entendermos o seu perfil de forma profunda, vez que nossos estudos 
têm como base entendermos como diferentes indivíduos reagem neurologicamente a determinados 
estímulos. 

Você sempre terá a opção de não responder a quaisquer perguntas ou selecionar o campo “prefiro não 
responder” ou similar. Ao submeter/inserir seu dado pessoal considerado sensível, você estará de acordo 
com o tratamento de tais dados pessoais sensíveis pela Nielsen, conforme aqui estabelecido. 

MENORES 

O Site Nielsen e nossas pesquisas não são direcionadas para menores e nós solicitamos que os menores não 
forneçam informações pessoais através do formulário. Ao preencher o formulário você reconhece ser 
maior de 18 anos com o preenchimento da data de seu nascimento. 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Os seus dados pessoais, inclusive sensíveis, poderão ser compartilhados, entre empresas do nosso grupo 
econômico e também provedores de serviços, como provedores de sistemas de processamento dados e 
servidores de armazenamento, inclusive fora do território nacional. Assim, os seus dados poderão ser 
armazenados, processados e tratados em qualquer país que tenhamos escritórios ou provedores de 
serviços. Você deve estar ciente que as leis de proteção de dados de outros países podem ser diferentes 
das leis Brasileiras. 

Para participar do Estudo, você deve expressamente concordar e consentir com o compartilhamento entre 
outras empresas Nielsen e provedores de serviços, assim como concordar e consentir com o 
compartilhamento internacional dos seus dados, inclusive sensíveis, se aplicável. 

PERÍODO DE RETENÇÃO 

Os seus dados pessoais ficarão arquivados na Nielsen por prazo Indeterminado, mas você poderá alterar 
ou cancelar seu cadastro na Nielsen a qualquer momento. Para alterar ou modificar seu cadastro, entre 
em contato no e-mail recrutamento.brasilneuro@nielsen.com. 
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Caso deseje que suas informações pessoais sejam completamente eliminadas do banco de dados, envie 
um e-mail para privacidade.nielsen@nielsen.com, para atendermos à sua solicitação, o que será feito 
dentro dos termos e limites da legislação aplicável. 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

A Nielsen utiliza procedimentos e sistemas de segurança para proteção de todas as informações que nos 
são fornecidas contra riscos como perda ou acesso, destruição, uso, modificação ou divulgação não 
autorizados. Todas as informações coletadas são guardadas em um banco de dados separado do sistema 
que suporta o site Nielsen, o que torna ainda mais difícil que alguém tenha acesso a essas informações. 

Nós utilizamos medidas razoáveis, organizacionais, técnicas e administrativas para proteger informações 
pessoais sob nosso controle. Infelizmente, nenhuma transmissão de dados através da internet ou sistema 
de armazenamento de dados pode ser garantida como 100% segura. Se Você tem razões para acreditar 
que sua interação conosco não é mais segura, por favor, nos notifique imediatamente no endereço 
privacidade.nielsen@nielsen.com.  

Você está ciente de que é impossível eliminarmos completamente a possibilidade de eventual ocorrência 
de um incidente de segurança, com o que você aqui concorda que a Nielsen não responderá por perdas e 
danos em caso de vazamentos. 

Todos os funcionários da Nielsen e de empresas contratadas que prestem serviço ao site e que tenham 
acesso a informações são obrigados, por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não as 
utilizarem de nenhum outro modo que não seja para desempenhar seu papel na Nielsen. 

QUANDO DIVIDIMOS SUAS INFORMAÇÕES 

Os seus dados pessoais, inclusive sensíveis, poderão ser compartilhados, entre empresas do nosso grupo 
econômico e também provedores de serviços, como provedores de sistemas de processamento dados e 
servidores de armazenamento, inclusive fora do território nacional. Assim, os seus dados poderão ser 
armazenados, processados e tratados em qualquer país que tenhamos escritórios ou provedores de 
serviços. Você deve estar ciente que as leis de proteção de dados de outros países podem ser diferentes 
das leis Brasileiras. 

Para participar do Estudo, você deve expressamente concordar e consentir com o compartilhamento 
entre outras empresas Nielsen e provedores de serviços, assim como concordar e consentir com o 
compartilhamento internacional dos seus dados, inclusive sensíveis. 

Assim, nós podemos divulgar suas informações: 

 Para outros membros do grupo de empresas Nielsen/Nielsen para os fins descritos nesta Política 
de Privacidade; 

 Para terceiros prestadores de serviço que prestam serviços como hospedagem do website, 
análise de dados, disposições sobre infraestrutura, serviços de TI e de segurança da informação, 
serviços de entrega de e-mails, serviços de auditoria e outros serviços similares para possibilitar 
que estes terceiros prestem os serviços; 

 Para um terceiro, no caso de uma reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, 
transferência ou outra disposição de toda ou qualquer parcela do nosso negócio, ativos ou ações 
(incluindo relacionado com falência ou procedimentos similares). 
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SEUS DIREITOS 

Você poderá exercer, a qualquer tempo, e de forma gratuita, os seus direitos assegurados em lei, de 
acordo com o art. 18 da Lei Geral de Proteção de dados, como solicitar (i) confirmação do tratamento; (ii) 
acesso aos seus dados; (iii) correção de dados incompletos, inexatos e/ou desatualizados; (iv) 
anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com lei; (v) se aplicável, solicitar portabilidade; (vi) a eliminação dos dados; (vii) 
informações sobre o compartilhamento; (viii) informações sobre a possibilidade de não fornecimento dos 
dados e consequências de não fornecê-los; e, (ix) revogar seu consentimento.  

ANTI SPAM 

A Nielsen é contra o spam ou junk e-mail. Caso o você receba algum junk e-mail que mencione a Nielsen 
ou um dos serviços prestados, deve entrar em contato com privacidade.nielsen@nielsen.com para que a 
Nielsen possa investigar o ocorrido. 

MUDANÇA NA POLÍTICA 

Os Princípios básicos que norteiam esta Política de Privacidade não serão alterados. Entretanto, alguns 
itens poderão ser modificados pela Nielsen, que se compromete a manter a Política publicada sempre 
atualizada. 

Assim, por favor, verifique em “Data Efetiva” no topo desta página para confirmar quando esta Política de 
Privacidade teve sua última revisão. Se formos implementar uma alteração importante e substancial na 
forma em que coletamos ou utilizamos seus dados, nós postaremos uma Política de Privacidade revista 
com no mínimo 30 (trinta) dias antes de sua implementação. Qualquer modificação que não seja 
relevante se tornará efetiva quando postarmos a Política de Privacidade revisada no Site. Nós lhe 
enviaremos um e-mail informando sobre a atualização, lhe dando a opção de continuar ou não em nosso 
cadastro. 

Caso você não aceite a nova política, os seus dados serão excluídos do nosso cadastro de potenciais 
participantes em nossos Estudos. 

FALE CONOSCO 

Para quaisquer outros esclarecimentos a respeito da Política de Privacidade e do tratamento dispensado 
às informações que você nos fornece, entre em contato pelo e-mail privacidade.nielsen@nielsen.com.  
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