WGSN Privacy Policy
At WGSN we’re committed to protecting and
respecting your privacy. We hold, as with most
businesses, personal information about our
customers and people who may be interested
in our products and services.
This privacy policy applies to all of WGSN’s
operations globally. It explains the type of
information we process, how that processing
may affect you and your rights.
WGSN will occasionally update this privacy
policy. We will post a notice of any material
changes on our website prior to implementing
the changes, and, where appropriate, notify
you using any of the contact details we hold for
you for this purpose. We encourage you to
periodically review our policies to be informed
of how we use your information.

Política de Privacidade da WGSN
Na WGSN temos o compromisso de proteger e
respeitar sua privacidade. Como a maioria dos
negócios, nós guardamos informações
pessoais sobre nossos clientes e pessoas que
possam ter interesse em nossos produtos e
serviços.
A presente política de privacidade se aplica a
todas as operações da WGSN em todo o
mundo. Ela esclarece o tipo de informação que
processamos e como esse processamento
pode afetar você e seus direitos.
A WGSN poderá atualizar esta política de
privacidade. Antes de efetuar alterações
relevantes, nós postamos uma notificação no
nosso site e, quando necessário, notificamos
você, utilizando informações de contato que
guardamos para tal fim. Encorajamos que as
nossas políticas sejam sempre verificadas para
que você possa se manter informado sobre
como podemos usar suas informações.

Our Data Protection Officer is: HewardMills.
Any questions regarding this policy and our
privacy practices should be submitted to
www.ascential.com/data or by writing to Head
of Legal, WGSN Limited, c/o Ascential Group
Limited, The Prow, 1 Wilder Walk, London,
United Kingdom, W1B 5AP.

O nosso Agente de Proteção de Dados é:
HewardMills. Perguntas sobre esta política e
sobre nossas práticas de privacidade deverão
ser enviadas para www.ascential.com/data ,
ou por correspondência enviada ao Head of
Legal, WGSN Limited, c/o Ascential Group
Limited, The Prow, 1 Wilder Walk, London,
United Kingdom, W1B 5AP.

If you wish to make a complaint about how we
use your information, please contact us at
www.ascential.com/data and we will do our
best to help. If you are still unhappy, you can
contact a data protection supervisory
authority, in particular, if applicable, in the EU
Member State of your habitual residence,
place of work or of an alleged infringement of
the General Data Protection Regulation. The
UK Information Commissioner’s Office can be
contacted via their website.

Se você quiser fazer uma reclamação sobre
como usamos suas informações, favor
contatar www.ascential.com/data e nós
faremos todo o possível para ajudar. Se você
ainda não estiver satisfeito, entre em contato
com uma autoridade de supervisão de
proteção de dados , principalmente, se
aplicável, no Estado Membro da UE de sua
residência habitual, local de trabalho ou de
suposta infração do Regulamento Geral de
Proteção de Dados. Você poderá contatar o
Gabinete do Comissário de Informações do
Reino Unido por meio do seu site.

Please see the Definitions section for Verifique a seção Definições para conhecer a
definitions of terminology used in this privacy definição de termos empregados na presente
policy.
política.
About Us

Sobre Nós

With the exception of customers residing in
the USA, WGSN Limited, company number
4858491 (England and Wales) collects or
receives your data under this privacy policy as
a data controller for the purposes of EU Data
Protection Legislation. The following WGSN
group companies act as data processors on
behalf of WGSN Limited: WGSN Trend
Forecasting Moda Danişmanlik Hizmetleri
Limited Şirketi, Ascential Serviços e
Informação Ltda., WGSN Business Information
Consulting (Shanghai) Co Limited, WGSN
Intelligence España, S.L., WGSN (Pty) Limited,
WGSN GmbH, WGSN Asia Pacific Limited and
WGSN Inc (the foregoing together with WGSN
Limited hereinafter referred to as “WGSN”).

Exceto clientes residentes nos EUA, a WGSN
Limited, número de companhia 4858491
(Inglaterra e País de Gales) coleta ou recebe
seus dados segundo esta política de
privacidade na qualidade de controlador de
dados, para os fins da Legislação da UE sobre
Proteção de Dados. As seguintes companhias
do grupo WGSN atuam como processadores
de dados em nome da WGSN Limited: WGSN
Trend
Forecasting
Moda
Danişmanlik
Hizmetleri Limited Şirketi, Ascential Serviços e
Informação Ltda., WGSN Business Information
Consulting (Shanghai) Co Limited, WGSN
Intelligence España, S.L., WGSN (Pty) Limited,
WGSN GmbH, WGSN Asia Pacific Limited e
WGSN Inc (juntamente com a WGSN Limited,
“WGSN”).

With respect to customers residing in the USA,
WGSN Inc whose principal place of business is
at 229 West 43rd Street – 7th floor, New York,
NY 10036 collects or receives your data under
this privacy policy as a data controller for the
purposes of EU Data Protection Legislation.
The following WGSN group companies act as
data processors on behalf of WGSN Inc: WGSN
Trend
Forecasting
Moda
Danişmanlik
Hizmetleri Limited Şirketi, AscentialServiços e
Informação Ltda., WGSN Business Information
Consulting (Shanghai) Co Limited, WGSN
Intelligence España, S.L., WGSN (Pty) Limited,
WGSN GmbH, WGSN Asia Pacific Limited and
WGSN Limited.

No caso de clientes com residência nos EUA, a
WGSN Inc. com sede em 229 West 43rd Street
– 7º andar, Nova Iorque, NY 10036 coleta ou
recebe seus dados segundo esta política de
privacidade na qualidade de controlador de
dados, para os fins da Legislação da UE sobre
Proteção de Dados. As seguintes companhias
do grupo WGSN atuam como processadores
de dados em nome da WGSN Inc: WGSN Trend
Forecasting Moda Danişmanlik Hizmetleri
Limited Şirketi, Ascential Serviços e
Informação Ltda., WGSN Business Information
Consulting (Shanghai) Co Limited, WGSN
Intelligence España, S.L., WGSN (Pty) Limited,
WGSN GmbH, WGSN Asia Pacific Limited e
WGSN Limited.

Information we collect
Collection directly from you
Most of the personal data we process about
you comes directly from you for example:

Informações que coletamos
Informações fornecidas por você
A maioria dos dados pessoais que
processamos são fornecidos diretamente por
você. Por exemplo:

•

when you contact us (by email, phone,
mail or in person);

•

quando você entra em contato
conosco (por e-mail, telefone, carta ou
pessoalmente);

•

when you request a demo or report;

•

quando
você
solicita
demonstração ou relatório;

•

when you subscribe to our newsletter;

•

quando você assina nosso informativo;

uma

•

when you sign up to attend an event
relating to a particular area of interest;

•

quando você se inscreve para um
evento referente a uma determinada
área de interesse;

•

when you become a designated
contact and/or an authorised user on
one of our platforms; and/or

•

quando você se torna um contato
designado e/ou usuário autorizado em
uma de nossas plataformas; e/ou

•

when you express an interest in our
products and services (such as when
attending an event) to one of our staff
or representatives.

•

quando você mostra interesse em
nossos produtos e serviços (por
exemplo, comparecendo a evento) a
um membro de nosso pessoal ou
representantes.

Automatic collection when you contact us or
visit our website

Coleta automática de dados quando você
entra em contato conosco ou visita o nosso
site
We automatically collect information about Nós coletamos automaticamente suas
you as follows:
informações da seguinte forma:
• our websites automatically log web log
• os
nosso
sites
registram
server information (please see the
automaticamente informações de log
table below);
de servidor da internet (vide tabela
abaixo);
•

we collect data through cookies.
Cookies are small pieces of
information which are issued to your
computer or any similar device you
use to access the internet e.g. smart
phone, tablet or other mobile device
when you visit a website and which
store
and
sometimes
track
information about you’re use of the
website. Please see our cookies policy
and

•

coletamos dados por meio de cookies.
Cookies são pequenas partes de
informações que são emitidas para o
seu computador ou dispositivo
semelhante utilizado para acessar a
internet; por exemplo, smart phone,
tablet ou outros dispositivos móveis,
quando você visita um site e que
armazena e por vezes rastreia
informações sobre o seu uso do site.
Verifique nossa política de cookies; e

•

we may record conversations made
with our sales, account management
and customer service teams.

•

podemos gravar conversas mantidas
com nossas equipes de vendas, gestão
de contas e atendimento ao cliente.

Information obtained from other sources
We may obtain publicly available professional
information about you (as detailed in the Data
Processed section below) from third parties or
online publications. This information is used in
the following ways:
• to ensure that the information we hold
about you is accurate and up to date;

Informações obtidas de outras fontes
Podemos obter suas informações profissionais
disponíveis publicamente (detalhamento na
Seção Dados Processados, abaixo) fornecidas
por terceiros ou em publicações online. Essas
informações são utilizadas para o que segue:
• assegurar que as informações que
temos sobre você estão corretas e
atualizadas;

•

to ensure that we have all the
information we need to provide or
offer you with a product or service;
and

•

para assegurar que temos todas as
informações necessárias para prestar
ou oferecer a você um produto ou
serviço; e

•

to help us to provide the best service
possible and in the most efficient
manner.

•

para nos ajudar a prestar o melhor
nível de serviços da forma mais
eficiente possível.

Data Processed:
This section details the information what we
collect, the purpose for its collection and use
and the legal basis for the processing.
Purpose1 / Propósito
Personal
Pessoais
To
respond
to
your
communications and to retain
a record for quality and training
purposes.
Para responder às suas
comunicações e para manter
registro para fins de qualidade
e treinamento.

General:

Dados Processados
Esta seção detalha as informações coletadas, a
razão da coleta e seu uso e os fundamentos
legais do processamento.
data2/
Dados Processing
ground
/
Fundamento
do
Processamento
Legitimate interest

Geral:
-

Interesse Legítimo
First Name / Nome
Last Name/Sobrenome
Job Title / Cargo
Company Name /
Nome da Empresa
Email
address
/
Endereço de e-mail
Telephone Number /
Número de telefone

We may also record any
telephone conversations.
Nós podemos também gravar
conversas telefônicas.

To provide you with WGSN
products and services

•
•

Para fornecer
serviços WGSN

•
•

produtos

e

•
•

1

First Name / Nome
Last
Name
Sobrenome
Job Title / cargo
Company Name
Nome da Empresa
Email
address
Endereço de e-mail
Telephone Number
Número de telefone

/

Performance of a contract /
Cumprimento do contrato

/
/
/

Where Legitimate Interest is the processing ground, the purpose is the legitimate interest / Quando legítimo
interesse é o fundamento de processamento, o propósito é o interesse legítimo.
2
Not exhaustive / Exemplificativo.

•

To ensure network
information security.

and

Para garantir segurança de
rede e informações.

We may also record any
telephone conversations.Nós
podemos também gravar
conversas telefônicas.
Web log server information:
Web log
servidor:
•
•

•

•

To monitor the performance of
our website and improve user
experience
Para monitorar o desempenho
de nosso site e aprimorar a
experiência do usuário.

Authorised User Log-in
Details (Email address
and
password)
/
Detalhes do Login do
Usuário
Autorizado
(endereço de e-mail e
senha)

Informações

do

Legitimate interest
Interesse Legítimo

IP address / Endereço
de IP
Browser type and
operating system / tipo
de browser e sistema
operacional
Pages visited during
your visit / Páginas
visitadas durante seu
acesso
source of your access
to our website (e.g. the
website or URL (link)
which referred you to
our website / fonte de
acesso ao nosso site
(por exemplo, o site ou
URL (link) que o dirigiu
ao nosso site).

Web log server information
(see above)

Legitimate interest
Interesse Legítimo

Informações de Web Log do
servidor da internet (vide
acima)
Cookie information (please see
cookies policy)
Informações
de
cookie
(verificar política de cookie).

To contact you or to stay in
touch with you about our
products and services.

General:

Para entrar em contato ou
manter contato com você
sobre nossos produtos e
serviços.

•
•

Legitimate interest/ Soft
opt-in / Interesse Legítimo /
Soft opt-in

Geral:

•
•
•
•
•

First name / Nome
Last
name
/
Sobrenome
Job Title / Cargo
Company Name /
Nome da Empresa
Email
address
/
Endereço de e-mail
Telephone Number /
Número de telefone
marketing
and
communication
preferences
/
marketing
e
preferências
de
comunicação.

We may also record any
telephone conversations.
Nós podemos também gravar
conversas telefônicas.

To register you for an event,
and to send you confirmation
and further event information.
We will also use your name at
the
event
to
confirm
attendance and ensure your
health and safety when you
attend in person.

When you register for an event:
-

Para inscrever você em evento,
enviar a confirmação e mais
informações sobre o evento.
Também utilizaremos o seu
nome
no
evento
para
confirmar presença e assegurar
sua saúde e segurança quando
o comparecimento for pessoal.
Informing our product and
services strategy to enhance
and personalise our customer
experience and offerings.

-

•
•
•
•

First name / Nome
Last
Name
Sobrenome
Job Title / Cargo
Company Name
Nome da Empresa
Email
address
Endereço de e-mail
Telephone Number
Número de telefone

First name / Nome
Last
Name
Sobrenome
Job Title / cargo
Company Name
Nome da Empresa

/

Fulfilment of a contract /
Cumprimento do contrato
Protection of vital interests
/ Proteção de interesses
vitais

/
/
/

Legitimate interest
/

/

Interesse Legítimo

Para informar nossa estratégia
de produtos e serviços para
aprimorar e personalizar a
experiência e ofertas de
clientes.

•
•

Email
address
/
endereço de e-mail
Telephone Number /
número de telefone

Informing
our
marketing
strategy to ensure our
communications with you are
relevant.
Para informar nossa estratégia
de marketing para assegurar a
relevância dos nossos contatos
com você.
When provided as part of a
request for a demo information
is used to match you to the
most suitable member of our
team.
Quando
fornecidas
em
solicitação de demo, as
Informações são usadas para
direcionar você ao membro
mais indicado da nossa equipe.

To determine your interest in
our products and services.
Para verificar o seu interesse
em nossos produtos e serviços.

•
•
•
•
•
•
•

First name / Nome
Last
Name
/
Sobrenome
Job Title / Cargo
Company Name /
Nome da Empresa
Email
address
/
Endereço de e-mail
Telephone Number /
Número de telefone
Authorised User Log-in
Details (Email address
and
password)
/
Detalhes de Log-in do
Usuário
Autorizado
(endereço de e-mail e
senha)
Analysis
of
your
engagement with our
website,
content,
products and services /
Análise
do
seu

Legitimate interest
Interesse Legítimo

envolvimento
em
nosso site, conteúdo,
produtos e serviços.

3

Sensitive Personal Information

Informações Pessoais Sensíveis

We do not knowingly or intentionally collect
sensitive
personal
information
from
individuals3 and we request that you do not
submit sensitive personal information to us. If
you inadvertently or intentionally transmit
sensitive personal information you will be
considered to have explicitly consented to us
processing it for the purpose of its deletion.

Nós não
coletamos, consciente
ou
intencionalmente, informações sensíveis de
pessoas4 e pedimos que você não nos forneça
informações pessoais sensíveis. Caso você nos
forneça informações pessoais sensíveis
inadvertidamente, entenderemos que você
nos autorizou expressamente a processar as
informações para fins de sua remoção.

Who can access your data
Please see section “About Us” above for
further information on how your data is
processed within the WGSN group. As part of
the wider Ascential Group, we may share
information to better develop, modify,
enhance or improve our services and/or
communications for the benefits of our
customers.
Outside of WGSN we only share your data with
third parties who parties who process it on our
behalf where it is necessary to enable us to run
our business (such as IT service providers
(including data storage and hosting), sales and
marketing agents, customer relationship
management services, marketing automation,
solutions and analytics providers and
advisors). In all cases, your data is only used to
carry out the instructed services and the third
parties have obligations of confidentiality and
security. Please see the Geographic Data
Transfers section below regarding transferring
data to third parties outside of the EEA.

Quem pode acessar suas informações
Por favor observar a seção “Sobre nós” para
maiores informações sobre o processamento
dos seus dados no Grupo WGSN. Como parte
do Grupo Ascential, podemos compartilhar
suas informações para melhor desenvolver,
modificar, aprimorar ou melhorar nossos
serviços e/ou comunicações em benefício dos
clientes.
Fora da WGSN, nós apenas compartilhamos
suas informações com terceiros que as
processam em nosso nome quando necessário
para que possamos conduzir nosso negócio
(tais como provedores de serviços de TI,
(incluindo armazenamento e hospedagem de
dados), representantes de vendas e marketing,
serviços de gestão de relações com o cliente,
automação de marketing, provedores e
assessores de soluções e análises). Em todos os
casos, os seus dados apenas são utilizados para
realizar os serviços encomendados e os
terceiros têm obrigação de sigilo e segurança.
Favor verificar a seção Transferências
Geográficas de Dados sobre a transferência de
dados a terceiros fora da Área Econômica
Europeia (EEA).

‘Sensitive personal information’ is information about an individual that reveals their racial or ethnic
origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic
information, biometric information for the purpose of uniquely identifying an individual, information
concerning health or information concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.
4
‘Informações pessoais sensíveis’ são informações sobre uma pessoa que revela sua origem racial
ou étnica, posições políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, informações
genéticas, informações biométricas que possibilitam a identificação de uma pessoa, informações
sobre saúde ou informações sobre a vida ou orientação sexual de uma pessoa.

We may share your data in the event of a sale,
merger or acquisition of a business or asset.
This will also enable your relationship to
continue despite a change in ownership.

Podemos compartilhas seus dados no caso de
venda, fusão ou aquisição de um negócio ou
ativo. Isso permite que mantenhamos nossa
relação independentemente de mudança de
propriedade.

We may also be required to disclose your Também poderemos ser obrigados a divulgar
information pursuant to a court order of suas informações em atendimento a uma
subpoena.
decisão ou intimação judicial.
If we suspect criminal or potential criminal or
fraudulent conduct, we will, in certain
circumstances need to retain and disclose
certain information to appropriate agencies.

Se
houver
suspeita
de
conduta
potencialmente criminal ou fraudulenta, em
determinadas circunstâncias, precisaremos
reter e divulgar certas informações para
órgãos competentes.

Data Retention
Retenção de Dados
We retain your information for no longer than Nós retemos suas informações apenas pelo
necessary, taking into account:
prazo necessário, levando em conta:
-

the purpose(s) and use of your
information both now and in the
future;

-

o(s) objetivo(s) e uso das suas
informações no presente e no futuro;

-

what information we need to:

-

informações que precisamos a fim de:

o

best provide you
products and services;

with

o

aprimorar nossa prestação de
produtos e serviços para você;

o

manage your relationship with
us;

o

gerenciar
conosco;

o

meet
our
obligations;

statutory

o

cumprir nossas
estatutárias;

o

develop our products and
services; and

o

desenvolver nossos produtos
e serviços; e

o

meet our customers’ and
previous
customers
reasonable expectations.

o

atender
as
expectativas
razoáveis de nossos clientes e
antigos clientes.

sua

relação

obrigações

Geographic Data Transfers

Transferências Geográficas de Dados

As a global organisation and as an Acential Plc
group company with a presence in more than
150 countries, WGSN may transfer your
personal data outside of the EEA to provide the
best service possible to our customers and in
the most efficient manner. . In all instances,

Como organização global e como empresa do
grupo Ascential Plc com presença em mais de
150 países, a WGSN poderá transferir seus
dados pessoais fora da Área Econômica
Europeia a fim de prestar o melhor serviço
possível e da maneira mais eficiente a nossos

we take steps to ensure that appropriate
security measures are taken with the aim of
ensuring that your privacy rights continue to
be protected as outlined in this Policy.

clientes. Em todos os casos, nós adotamos
medidas para assegurar que sejam tomadas as
medidas de segurança adequadas a fim de
garantir que os seu direito de privacidade
continue protegido da forma descrita na
presente Política.

If you use our services while you are outside
the EEA, your information may be transferred
outside the EEA in order to provide you with
those services. Where adequacy is not
otherwise established, we use EU Commission
approved standard contractual clauses to
regulate the transfer and processing of data
outside of the EEA. This includes between
group companies.

Se você usar os nossos serviços enquanto
estiver fora da Área Econômica Europeia, suas
informações poderão ser transferidas a fim de
prestar esses serviços. Quando não for
estabelecido outro tipo de adequação, nós
utilizamos as cláusulas contratuais aprovadas
da Comissão da UE para reger a transferência
e processamento de dados fora da Área
Econômica Europeia. Isso também se aplica a
transferências entre companhias do grupo.

Your Rights: EEA Residents

Seus Direitos: Residentes da Área Econômica
Europeia
Subject to certain limitations, if you are an EEA Sujeito a certas limitações, se você for
resident you have the following rights in residente da Área Econômica Europeia, você
relation to your information:
tem os seguintes direitos em relação às suas
informações:
•

to
request
access
to
your
information and information related
to our use and processing of your
information;

•

solicitar acesso a suas informações e
informações sobre como usamos e
processamos suas informações;

•

to request the correction
deletion of your information;

or

•

solicitar correção ou remoção das suas
informações;

•

to request that we restrict our use of
your information;

•

solicitar que restrinjamos o uso das
suas informações;

•

to have your information transferred
to another data controller;

•

transferir suas informações para outro
controlador de dados;

•

to withdraw your consent to our use of
your information at any time where
we rely on your consent to use or
process that information. This will not
affect the lawfulness of our processing
of your data prior to your withdrawal.

•

retirar sua autorização de utilizarmos
suas informações a qualquer tempo
quando esta for necessária para que
possamos usar ou processar aquelas
informações. Isto não afeta a
legitimidade do processamento das
suas informações antes da sua
desautorização.

•

to object to the processing of your
information for certain purposes,
namely:

•

para se opor ao processamento das
suas informações para certos fins, ou
seja:

o

to us using or processing your
information where we use or
process it in order to carry out
a task in the public interest or
for our legitimate interests;

o

ao
nosso
uso
ou
processamento das suas
informações para realizar uma
tarefa de interesse público ou
para atender nossos legítimos
interesses;

o

to object to us using or
processing your information
for direct marketing purposes.
You may also exercise your
right to object to us using or
processing your information
for direct marketing purposes
by clicking the unsubscribe
link contained at the bottom
of any marketing email we
send to you and updating your
preferences.

o

ao nosso uso das suas
informações para fins de
marketing. Você também
poderá exercer o direito de se
opor ao nosso uso ou
processamento das suas
informações clicando no link
cancelar no final de e-mails de
marketing que enviamos a
você e atualizando suas
preferências.

You can exercise your rights by writing to us at
Head of Legal, WGSN Limited, C/O Ascential
Group Limited, The Prow, 1 Wilder Walk,
London, United Kingdom, W1B 5AP or
www.ascential.com/data .

Você pode exercer os seus direitos escrevendo
para nós: Head of Legal, WGSN Limited, C/O
Ascential Group Limited, The Prow, 1 Wilder
Walk, London, United Kingdom, W1B 5AP; ou
www.ascential.com/data .

For more information on how to object to our
use of information collected from cookies and
similar technologies, please see our cookies
policy

Para mais informações sobre como se opor ao
nosso uso das suas informações coletadas a
partir de cookies e tecnologias semelhantes,
verifique a nossa política de cookies

Your Rights: Californian Residents

Seus Direitos: Residentes da Califórnia

If you are a resident of California you may have
a right pursuant to Section 1798.83 of the
California Civil Code to obtain certain
information about the types of personal data
that we have shared with third parties for
direct marketing purposes during the
preceding calendar year, including the names
and addresses of those third parties, and
examples of the types of services or products
marketed by those third parties.

Se você reside na Califórnia, você pode ter o
direito, segundo a Cláusula 1798.83, do Código
Civil da Califórnia, de obter determinadas
informações sobre os tipos de dados pessoais
que compartilhamos com terceiros para
marketing direto durante o ano civil anterior,
incluindo os nomes e endereços de tais
terceiros e exemplos dos tipos de serviços ou
produtos comercializados por eles.

Please contact us at www.ascential.com/data Favor
entrar
em
if you would like to exercise any of your rights www.ascential.com/data

contato
se você

com
quiser

explained above in relation to your personal exercer os direitos descritos acimas em relação
data.
a seus dados pessoais.
Do not Track

Não Rastreie

Some browsers offer a “do not track” (“DNT”) Alguns navegadores oferecem uma opção
option. For information about Do Not Track, “não rastreie” (“DNT”). Para informações
please visit www.allaboutdnt.org.
sobre
Não
Rastreie,
acesse
www.allaboutdnt.org.
At this time we do not respond to DNT signals.
For information on how to block and opt out
from tracking technologies used on our
website, please see our cookies policy.

Informamos que, no momento, não
respondemos a sinas DNT. Para informações
sobre como bloquear ou excluir tecnologias de
rastreamento empregadas em nosso site,
verifique nossa política de cookies.

Third Party Websites

Sites de Terceiros

Please be aware that WGSN does not control
and is not responsible for websites that are
referred to or linked from its own websites and
that use of your personal information on these
websites is not subject to this Privacy Policy.

Avisamos que a WGSN não controla e não é
responsável por sites que são referidos ou
ligados a partir de seus próprios sites e que o
uso das suas informações pessoais naqueles
sites não é protegido pela presente Política de
Privacidade.

Persons 18 or under
We are concerned to protect the privacy of
children. We do not knowingly contact or
collect information from persons under the
age of 18. The website is not intended to solicit
information of any kind from persons under
the age of 18.

Pessoas de 18 anos e menores
Nos preocupamos com a proteção da
privacidade de crianças. Nós não contatamos
ou conscientemente coletamos informações
de menores de 18 anos. O site não tem a
intenção de solicitar qualquer tipo de
informação sobre menores de 18 anos.

If you believe that we have received
information pertaining to from persons under
the age of 18 please contact us at
legal@wgsn.com . If we become aware that a
person under age 18 has provided us with
personal information, we will take steps to
delete such information.

Se você concluir que recebeu informações
referentes a menores de 18 anos, favor
contatar legal@wgsn.com. Se você tomar
conhecimento de que um menor de 18 anos
nos forneceu dados pessoais, nós adotaremos
as medidas necessárias para que eles sejam
removidos.

Definitions

Definições

Compliance with a legal obligation - processing Cumprimento
de
obrigação
legal
is necessary to ensure we comply with our processamento necessário para assegurar que
legal and regulatory obligations.
cumpramos nossas obrigações legais e
regulatórias.
Consent – you have given specific consent to Consentimento - o seu consentimento para
the processing of your personal data.
que processemos seus dados pessoais.

Data Controller – the entity that determines Controlador de Dados - a entidade que
the purposes and means of processing estabelece os fins e meios de processamento
personal data.
de dados pessoais.
EEA – the European Economic Area which EEA - Área Econômica Europeia composta
comprises countries that are members of the pelos países que integram a União Europeia e
European Union and Norway, Iceland and a Noruega, Islândia e Liechtenstein.
Liechtenstein.
Legitimate Interests - processing is necessary
for our or a third party’s legitimate interests in
carrying on, managing and administering our
respective businesses effectively and properly
(except where our or the third party’s interests
are overridden by your own interests, rights
and freedoms).

Interesses Legítimos – processamento é
necessário para atender os nossos interesses
legítimos ou os interesses de terceiros para
conduzir, gerenciar ou administrar nossos
respectivos
negócios
efetiva
e
adequadamente (exceto quando os nossos
interesses ou os interesses de terceiros forem
superados pelos seus próprios interesses,
direitos e liberdade).

Performance of a contract – processing is
necessary to carry out our contractual duties,
exercise our contractual rights or otherwise
perform our contract with you, or to take steps
at your request to enter a contract.

Cumprimento de contrato - processamento
necessário para cumprir deveres contratuais,
exercer direitos contratuais ou de outra forma
cumprir um contrato com você ou adotar
medidas referentes a pedido de celebração de
contrato.

Personal Data - any data relating to an
identified or identifiable natural person.

Dados Pessoais - dados referentes a uma
pessoa natural identificada ou identificável.

Processing - any operation performed on
personal data, such as collection, recording,
storage, retrieval, use, combining it with other
data, transmission, disclosure or deletion

Processamento
qualquer
operação
conduzida em dados pessoais, tais como
coleta, registro, armazenagem, recuperação,
uso, combinação com outros dados,
transmissão, divulgação ou remoção.

Vital Interests – processing necessary protect Interesses Vitais - processamento necessário
an interest which is essential for the life of the para proteger interesse essencial para a vida
data subject or that of another natural person do sujeito dos dados ou de outra pessoa
natural
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