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1. Introdução 
 
1.1. Esta Política de Privacidade define a política 
de privacidade e cookies para usuários e visitantes 
(“Visitante(s)”) do site da WGSN Limited, inscrita 
sob as Leis da Inglaterra sob n. 4858491 
(“WGSN”). 
1.2. A WGSN tem como compromisso proteger a 
privacidade de seus Visitantes e o objetivo desta 
Política de Privacidade é informá-los sobre a 
utilização de Dados Cadastrais e informações de 
caráter pessoal (“Dados Pessoais”) fornecidos à 
WGSN. 
1.3. Ao fornecer seus Dados Pessoais à WGSN, o 
Visitante expressamente aceita os termos desta 
Política de Privacidade, autorizando a coleta e 
o uso dos Dados Pessoais e quaisquer outras 
informações fornecidas a WGSN de acordo 
com esta Política de Privacidade. Se, a qualquer 
momento, o Visitante desejar alterar as permissões 
de uso de seus Dados Pessoais, poderá contatar a 
WGSN pelo e-mail security@wgsn.com. 
1.4. A WGSN se reserva o direito de modificar esta 
Política de Privacidade a qualquer tempo. As 
alterações serão disponibilizadas neste espaço. 
Deste modo, recomenda-se ao Visitante que revise 
periodicamente a Política de Privacidade e atualize 
suas preferências. Esta Política de Privacidade e 
Cookies foi atualizada pela última vez em Janeiro 
de 2013. 
 
2. Coleta de Dados Pessoais 
 
2.1. Os Dados Pessoais coletados e armazenados 
pela WGSN podem incluir nome, data de 
nascimento, endereço de e-mail, endereço de 
correspondência, número de telefone, número de 
fax e detalhes de cartão de débito/crédito 
(conforme permitido pela Lei da Inglaterra de 
Proteção de Dados de 1998 e em conformidade 
com a Legislação (a “Lei”). 
2.2. A WGSN (ou qualquer de seus 
subcontratados) poderá coletar os Dados Pessoais 
das seguintes formas: 
(i) qualquer informação fornecida pelo Visitante ao 
preencher e enviar uma solicitação a WGSN para 
registro em seu(s) site(s) ou recebimento de 
alertas por e-mail ou outras comunicações da 
WGSN; 
(ii) qualquer informação fornecida em postagens 
feitas pelo Visitante em fóruns, blogs ou site(s) da 
WGSN (nestas circunstâncias, as informações 
postadas pelo Visitante também estarão 
disponíveis para os Visitantes do site em todo o 

1. Introduction 
 
1.1. This Privacy Policy sets out the privacy and 
cookies policy for users and visitors (“Visitor(s)”) of 
WGSN Limited, company number 4858491 
(England and Wales). (“WGSN”). 
1.2. WGSN is committed to protecting the privacy 
of its Visitors and the purpose of this Privacy Policy 
is to describe to Visitor how WGSN will use the 
registration data and personal information 
(“Personal Data”) that is submitted to WGSN. 
1.3. By providing Personal Data to WGSN, Visitor 
explicitly agrees to this Privacy Policy and 
consents to the collection and use of it and any 
other information provided to WGSN in 
accordance with this Privacy Policy. If at any 
time Visitor wishes to change the uses of the 
Personal Data to which Visitor has consented, 
please contact us at security@wgsn.com. 
 
1.4. WGSN may revise this Privacy Policy at any 
time by posting an update on its website(s). Please 
ensure that this website and any other WGSN 
website(s) are checked from time to time to review 
the then current Privacy Policy and to update 
Visitor’s preferences. This Privacy and Cookies 
Policy was last updated in January 2013. 
 
2. Collection of Personal Data 
 
2.1. The types of Personal Data collected and 
stored by WGSN might include name, date of birth, 
e-mail address, postal address, telephone number, 
fax number and credit/debit card details (to the 
extent permitted by the Data Protection Act 1998 
and related legislation (“the DPA”). 
 
2.2. WGSN (or any of its sub-contractors) may 
collect personal information about Visitors in the 
following ways: 
(i) any data which Visitor provide when Visitor 
completes and submits an application to WGSN in 
order to register on its website(s) or to receive 
email alerts or other communications from WGSN; 
(ii) any data that Visitor provides via postings to 
forums and blogs and any other posting that Visitor 
makes to an WGSN website (in such 
circumstances the information posted by Visitor will 
also be available to Visitors of the website 
throughout the world); 
(iii) during any transaction with WGSN; and 
(iv) any other data which Visitor provides to WGSN 
when enquiring about the content of the site, email, 
telephone or write to WGSN or otherwise provide 
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mundo); 
(iii) durante quaisquer transações realizadas com a 
WGSN; e 
(iv) quaisquer outros dados que o Visitante 
fornecer à WGSN ao solicitar informações sobre o 
conteúdo do site, por e-mail, contato telefônico ou 
carta ou, de qualquer outra forma, fornecer à 
WGSN Dados Pessoais. 
2.3. A WGSN (ou qualquer de seus 
subcontratados) poderá também receber Dados 
Pessoais por meio de terceiros, como por exemplo, 
um Visitante que indicar um dos sites da WGSN a 
um amigo. 
 
3. Armazenamento e tratamento dos Dados 
Pessoais 
 
3.1. A WGSN armazenará os Dados Pessoais do 
Visitante em um servidor seguro. A tecnologia que 
a WGSN utiliza e as políticas de segurança 
implementadas destinam-se a proteger os Dados 
Pessoais dos Visitantes contra acesso não 
autorizado e uso indevido. 
3.2. A WGSN armazenará os Dados Pessoais dos 
Visitantes para utilização destinada aos fins 
descritos nesta Política de Privacidade, dentro dos 
limites permitidos por Lei. 
 
4. Uso dos Dados Pessoais 
 
4.1. A WGSN poderá usar os Dados Pessoais 
(sujeita, em cada caso, aos requisitos da Lei) para 
os seguintes fins: 
 
(i) administrar a(s) conta(s) do Visitante no site e, 
ainda, qualquer situação para a qual o Visitante 
forneceu Dados Pessoais, incluindo alertas por e-
mail, transações realizadas com a WGSN, 
concursos e promoções das quais o Visitante 
venha a participar; 
(ii) responder a qualquer solicitação feita pelo 
Visitante à WGSN; 
(iii) desde que previamente autorizado, enviar 
boletins e/ou alertas e informações sobre a WGSN 
ou quaisquer futuros serviços prestados por 
terceiros (em todos os formatos que o Visitante 
tenha autorizado, por exemplo, correio, e-mail, 
mensagem de texto); e 
(iv) gerar estatísticas agregadas sobre usuários, 
padrões de tráfego etc. dos websites da WGSN, 
bem como desenvolver planos de marketing da 
WGSN. 
4.2. O Visitante autoriza que a WGSN disponha 
dos seus Dados Pessoais (sujeita, em cada caso, 
às exigências da Lei), nos seguintes termos: 
(i) a outras organizações selecionadas pela WGSN 
ou parceiros para entrar em contato com o 

WGSN with personal information. 
2.3. WGSN (or any of its sub-contractors) may also 
receive Personal Data from third parties, for 
example a Visitor who wants to tell a friend about 
one of WGSN’s websites. 
 
3. Storage and retention of Personal Data 
 
3.1. WGSN will keep Visitor’s Personal Data on a 
secure server. The technology that WGSN uses 
and the security policies which WGSN has 
implemented are intended to safeguard Visitors’ 
Personal Data from unauthorized access and 
improper use. 
3.2. WGSN will keep Visitor’s Personal Data (to the 
extent permitted by the Law) to enable WGSN to 
use it for the purposes described in this Privacy 
Policy. 
 
 
4. Use of Personal Data 
 
4.1. WGSN may use the Personal Data (subject in 
each case to the requirements of the DPA) for the 
following purposes: 
(i) administering Visitor’s website account(s) and 
otherwise in connection with any service for which 
Visitor has provided Personal Data, including any 
email alerts, transactions with WGSN, competitions 
and promotions that Visitor takes part in; 
(ii) responding to any enquiry Visitor makes to 
WGSN; 
 
(iii) subject to Visitor’s consent, sending 
newsletters and/or alerts and information regarding 
WGSN’s or any third party’s future services (in all 
formats to which Visitor has consented e.g. post, 
email, text); and 
 
(iv) for generating aggregated statistics about 
users, traffic patterns etc. of the WGSN website(s), 
as well as developing WGSN’s marketing plans. 
4.2. Visitor agrees that WGSN discloses of Visitor’s 
Personal Data (subject in each case to the 
requirements of the DPA) as follows: 
(i) to other organizations selected by WGSN or its 
partners to enable them to contact Visitor or send 
information by post, telephone and/or email, unless 
specifically indicated otherwise ; and 
(ii) to any sub-contractors and agents appointed by 
WGSN to perform the above functions on its behalf 
and in accordance with its instructions. 
 
(iii) to third parties selected by WGSN as part of 
aggregated and anonymized statistics about users, 
traffic patterns etc. of the WGSN website(s); 
(iv) to such individuals and/or bodies as necessary 
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Visitante ou enviar informações por correio, 
telefone e/ou e-mail,  exceto se vedado pelo 
Visitante; e 
(ii) a quaisquer subcontratados e representantes 
nomeados pela WGSN para executar as funções 
supra descritas em nome da WGSN e de acordo 
com suas instruções; 
(iii) a terceiros escolhidos pela WGSN para 
elaboração de estatísticas agregadas e 
inominadas sobre os usuários, os padrões de 
tráfego etc. do(s) site(s) da WGSN; 
(iv) a indivíduos e/ou organizações que se façam 
necessários para garantir a conformidade da 
WGSN com qualquer lei aplicável, regulamento, 
procedimento legal ou solicitação governamental; 
(v) a qualquer autoridade competente ou terceiros 
que exijam que a WGSN divulgue a identidade ou 
localize alguém que esteja postando, em algum 
site da WGSN, material ofensivo (sendo este 
qualquer material que constitua ou possa vir a 
constituir um crime, violação dos direitos de 
terceiros, dar origem a uma ação civil ou violar os 
Termos e Condições do site, bem como qualquer 
material cuja divulgação, de alguma forma, seja 
necessária para proteger os direitos, propriedade 
ou segurança da WGSN e seus clientes); e 
(vi) a qualquer indivíduo que faça uma solicitação 
de informações à WGSN, a critério desta. 
4.3. Caso a WGSN (ou uma parte significativa 
desta) seja adquirida ou realize uma fusão com 
outra empresa, os Dados Pessoais poderão ser 
fornecidos para a empresa adquirente em meio 
aos ativos transferidos no negócio. Isso permitirá a 
continuação do relacionamento com os negócios 
relevantes da WGSN apesar da mudança de 
controle. Os Dados Pessoais também poderão ser 
revelados (em caráter confidencial) a empresas 
com quem a WGSN estiver negociando a 
venda/fusão, como parte da averiguação realizada 
na WGSN por terceiros. 
4.4. No processamento dos Dados Pessoais 
conforme acima exposto, a WGSN poderá (até o 
limite permitido por Lei) submetê-los para fora da 
Área Econômica Europeia (“AEE”). A WGSN 
tomará todas as medidas razoáveis para assegurar 
que, nesse caso, os Dados Pessoais sejam 
tratados de forma segura e em conformidade com 
esta Política de Privacidade. Não obstante, a 
WGSN não garante e nem assume 
responsabilidade pelo cumprimento desta Política 
de Privacidade fora da AEE, considerando que as 
leis de outros países podem fornecer menor 
proteção de informações do que a Lei. Ao 
submeter Dados Pessoais para a WGSN, o 
Visitante autoriza o envio de tais informações para 
fora do AEE, a menos que se indique 
expressamente o contrário. 

to ensure WGSN’s compliance with any applicable 
law, regulation, legal proceeding or governmental 
request; 
 
(v) to any relevant authority or third party requiring 
WGSN to disclose the identity of or locate anyone 
eventually posting offensive material on an WGSN 
website (being such any material that does or may 
constitute a criminal offense, breach the rights of a 
third party, give rise to a civil action or breach the 
Terms & Conditions of the applicable website and 
any material of which the disclosure, in any way, is 
necessary to protect the rights, property or safety 
of WGSN and its customers); and 
(vi) to any individual making a subject information 
request to WGSN, at WGSN’s discretion. 
4.3. In the event that WGSN (or a relevant part of 
WGSN) is acquired by or merges with another 
company, Personal Data may be passed to the 
purchasing/merging company amongst the 
transferred business assets. This will enable 
Visitor’s relationship to continue with the relevant 
WGSN business despite the change of ownership. 
Personal Data may also be passed (on a 
confidential basis) to companies with whom WGSN 
is negotiating such a sale/merger as part of the 
verification exercise carried out on WGSN by the 
third party. 
4.4. In processing Personal Data in accordance 
with the above, WGSN may (to the extent 
permitted by the DPA) send it outside the 
European Economic Area (“EEA”). WGSN will take 
all reasonable steps to ensure that in such 
circumstances Personal Data is treated securely 
and in accordance with this Privacy Policy. 
Nonetheless, WGSN does not guarantee or 
assume responsibility for the enforcement of this 
Privacy Policy outside the EAA, considering that 
the laws of other countries may provide lesser 
protection to Visitor’s information than the UK. 
When Visitor submits Personal Data to WGSN, 
Visitor consents to the transfer of such information 
outside EAA unless specifically indicated 
otherwise. 
 
 
 
5. Cookies 
 
When Visitor visits a WGSN website(s), WGSN 
uses “cookies” technology to try to make that 
experience simple, personalized and meaningful. 
Cookies are small pieces of information which are 
issued to Visitor’s computer or any similar device 
Visitor uses to access the internet (e.g. smart 
phone, tablet or other mobile device when Visitor 
visits a website), and which store and sometimes 
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5. Cookies 
 
A WGSN utiliza a tecnologia de “cookies” a fim de 
tentar tornar o acesso a seu(s) site(s) uma 
experiência simples, personalizada e significativa. 
Os cookies são pequenos arquivos que são 
enviados ao computador do Visitante ou qualquer 
dispositivo similar utilizado para acessar a internet 
(por exemplo, smartphone, tablet ou outro 
dispositivo móvel utilizado para acessar sites), e 
que armazenam e, às vezes, rastreiam 
informações sobre o uso do site pelo Visitante. 
Alguns cookies utilizados pela WGSN duram 
somente o tempo da sessão do Visitante na web e 
expiram ao fechar o navegador. Outros cookies 
gravam informações para futuros acessos do 
Visitante ao site e irão durar por mais tempo. 
 
A WGSN usa cookies para: 
 
• criar sessões específicas de log-in para Visitantes 
do site da WGSN, a fim de que as solicitações 
feitas pelo Visitante sejam entregues de forma 
eficaz, segura e consistente; 
• reconhecer acessos anteriores dos Visitantes no 
site da WGSN; possibilitando que a WGSN 
identifique o número de visitantes que recebe no 
site e tenha a certeza de que a WGSN dispõe de 
capacidade suficiente para o seu número de 
Visitantes; 
• personalizar elementos do layout e/ou conteúdo 
promocional das páginas do site; 
• guardar a seleção de produtos do Visitante no 
carrinho de compras; 
• coletar informações estatísticas sobre como os 
Visitantes usam o(s) site(s) para que a WGSN 
possa aprimorar o website e saber quais são as 
seções mais populares para os Visitantes; e 
• coletar informações, por meio de nossos 
parceiros de publicidade, sobre as páginas do(s) 
site(s) da WGSN visitadas, e também outras 
informações sobre outros sites visitados pelo 
Visitante, a fim de classificá-lo em um “segmento 
de interesse”. Estas informações serão usadas 
para direcionar os anúncios publicitários aos 
Visitantes de acordo com seu interesse. Para obter 
mais informações sobre este tipo de publicidade 
direcionada por interesses e sobre como desativar 
esse recurso, visite www.youronlinechoices.co.uk 
ou siga o link para o site dos nossos parceiros de 
publicidade indicados abaixo. Sem esses cookies, 
as propagandas disponibilizadas serão menos 
relevantes para os Visitantes e mais distantes de 
seus interesses. 
 
Alguns dos cookies usados pelos sites da WGSN 

track information about Visitor’s use of the website. 
A number of cookies WGSN use last only for the 
duration of Visitor’s web session and expire when 
Visitor closes the browser. Other cookies are used 
to record information for Visitor’s future accesses 
to the website and will last for longer. 
 
WGSN use cookies to: 
 
• create a specific log-in session for Visitors of a 
WGSN website in order that page requests by 
Visitor are delivered in an effective, secure and 
consistent manner; 
• recognise when Visitors to a WGSN website have 
visited before; this means WGSN can identify the 
number of unique Visitors received on the website 
and allows WGSN to make sure it has enough 
capacity for the number of Visitors that it gets; 
• customise elements of the promotional layout 
and/or content of the pages of the website; 
• store Visitor’s product selections to the shopping 
basket; 
 
• collect statistical information about how Visitors 
use the website(s) so that WGSN can improve the 
website(s) and learn which parts are most popular 
to Visitors; and 
 
• gather information through our advertising 
partners, about the pages on the WGSN website(s) 
that Visitors visit, and also other information about 
other websites that Visitors visit, so as to place 
Visitor in an “interest segment”. This information 
will then be used to serve interest-based 
advertisements, which it are believed to target 
Visitor’s interests. For more information about this 
type of interest based advertising, and about how 
to turn this feature off please visit 
www.youronlinechoices.co.uk or follow the link to 
the website of our advertising partners shown 
below. Without these cookies, advertisements 
Visitors encounter will be less relevant to Visitors 
and to Visitors’ interests. 
 
Some of the cookies used by WGSN websites are 
set by WGSN itself, and some are set by third 
parties who are delivering services to WGSN. Most 
web browsers automatically accept cookies, but, if 
preferred, Visitor can change the browser to 
prevent that or to notify Visitor each time a cookie 
is set. Visitors can also learn more about cookies 
by visiting www.allaboutcookies.org, which 
includes additional useful information on cookies 
and how to block cookies using different types of 
browser. Please note however, that by blocking or 
deleting cookies used on a WGSN website(s) 
Visitor may not be able to take full advantage of 
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são definidos pela própria WGSN, e alguns são 
definidos por terceiros que estão fornecendo 
serviços para a WGSN. A maioria dos 
navegadores da web aceitam cookies 
automaticamente, mas, caso preferira, o Visitante 
pode alterar as configurações do seu navegador 
para bloquear ou notificá-lo cada vez que um 
cookie for gerado. O Visitante poderá saber mais 
sobre cookies, visitando www.allaboutcookies.org 
que contém informações úteis adicionais sobre 
cookies e como bloqueá-lo usando diferentes tipos 
de navegador. No entanto, ao bloquear ou apagar 
cookies usados no site da WGSN, o 
aproveitamento do site pelo Visitante poderá ser 
prejudicado. 
 
6. Sites de terceiros 
 
A WGSN não controla e não é responsável por 
quaisquer sites de terceiros que são mencionados 
ou que têm links disponibilizados no site da 
WGSN. O uso de Dados Pessoais em tais sites 
não está sujeito a esta Política de Privacidade e 
Cookies e se realizará inteiramente por conta e 
risco do Visitante. 
 
7. Registro 
 
7.1. Para acessar determinadas áreas do(s) site(s), 
a WGSN pode exigir que o Visitante se registre e 
forneça determinadas informações. 
 
7.2. Além das disposições desta Política de 
Privacidade e Cookies, o Visitante também 
concorda em: 
 
(i) fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais 
e completas, conforme solicitado pelo formulário 
de registro em questão (“Dados Cadastrais”); 
(ii) verificar frequentemente e alterar os Dados 
Cadastrais para mantê-los inteiramente 
atualizados. 
 
8. Identidade Eletrônica 
 
O Visitante será o único responsável pela 
confidencialidade e adequada utilização de seu 
nome de Visitante e senha, criados no momento 
do cadastro para acesso ao site da WGSN. 
 
9. Lei aplicável 
 
Esta Política de Privacidade é regida e interpretada 
de acordo com as leis inglesas. 
 
São competentes para a resolução de qualquer 
conflito derivado, relacionado ou decorrente do uso 

the website(s). 
 
 
6. Third Party Websites 
 
Please be aware that WGSN does not control and 
is not responsible for any third party websites that 
are referred to or linked from its own websites and 
that use of Personal Data on these websites is not 
subject to this Privacy and Cookies Policy and 
shall be made entirely at Visitor’s own risk. 
 
7. Registration 
 
7.1. To access certain parts of the WGSN 
websites, WGSN may require Visitor to register 
and provide certain information. 
 
7.2. In addition to the provisions of this Privacy and 
Cookies Policy, Visitor also agrees to: 
 
(i) provide true, accurate, current and complete 
information about yourself as prompted by the 
relevant registration form (“Registration Data”); and 
(ii) maintain and promptly update the Registration 
Data to keep it fully up to date. 
 
8. Electronic Identity 
 
Visitor shall assume full responsibility for the 
confidentiality and proper use of username and 
password, created when registering for WGSN 
website access. 
 
9. Governing Law 
 
This Privacy Policy is governed by, and will be 
construed in accordance with English Law. 
 
The parties submit to the exclusive jurisdiction of 
the courts of England and Wales in relation to any 
legal actions or proceedings arising out of or in 
connection with this Policy, save that this 
submission will not preclude any party from 
applying to any other court having jurisdiction for 
urgent or interim relief in aid of proposed or 
pending proceedings in England. 
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deste site os tribunais da Inglaterra e do País de 
Gales, ressalvada a competência de qualquer 
outro tribunal de julgar recursos provisórios de 
urgência em favor de medidas legais interpostas 
ou pendentes na Inglaterra. 

 


