
Aviso   de   Privacidade   
  

Estudo   Deliberativo   de   Mídias   Sociais   
The   Behavioral   Insights   Team   (BIT)   é   uma   organização   que   realiza   pesquisas   para   
desenvolver   recomendações   sobre   como   melhorar   a   vida   das   pessoas   e   das   comunidades.   
Estamos   recrutando   usuários   do   Facebook   interessados   em   ajudar   no   processo   de   tomada   
de   decisão   sobre   o   que   fazer   com   conteúdos   problemáticos   nas   mídias   sociais.   
  

A   primeira   etapa   consiste   em   fazer   algumas   perguntas   de   triagem   que   nos   ajudarão   a   reunir   
um   grupo   de   participantes   elegíveis.   
  

Se   selecionado   para   participar   após   a   etapa   de   triagem,   você   será   convidado   a   participar   de   
sessões   on-line   durante   as   quais   serão   pedidas   suas   opiniões   sobre   várias   informações   
apresentadas   e   sobre   possíveis   opções   para   lidar   com   a   questão   dos   conteúdos   
problemáticos   nas   mídias   sociais.   Sua   participação   e   contribuições   individuais   não   serão  
divulgadas.   
  

Após   as   sessões   on-line,   podemos   entrar   em   contato   para   saber   se   você   gostaria   de   discutir   
sua   experiência   nas   sessões,   o   que   pode   ser   gravado   para   fins   promocionais.   
  

Este   aviso   de   privacidade   define   como   coletamos   e   usamos   seus   dados   pessoais   em   
relação   a   este   projeto.   
  

A   Behavioural   Insights   Ltd   (a   razão   social   da   BIT)   é   a   controladora   e   responsável   por   seus   
dados   pessoais   coletados   por   meio   deste   site.   
  

Designamos   um   Diretor   de   Proteção   de   Dados   (DPO)   responsável   por   supervisionar   as   
questões   relacionadas   a   este   aviso   de   privacidade.   Se   você   tiver   alguma   dúvida   sobre   este   
aviso   de   privacidade,   incluindo   quaisquer   solicitações   para   exercer   seus   direitos   legais   em   
relação   aos   seus   dados   pessoais,   entre   em   contato   com   o   DPO:   
  

  

  

Correio :     Behavioural   Insights   Ltd,   4   Matthew   Parker   Street,   Londres,   SW1H   
9NP,   Reino   Unido.   

E-mail:   dpo@bi.team.   



  

Você   também   tem   o   direito   de   fazer   uma   reclamação   a   qualquer   momento   ao   Gabinete   do   
Comissário   de   Informação   (Information   Commissioner's   Office   -   ICO),   a   autoridade   de   
supervisão   do   Reino   Unido   para   questões   de   proteção   de   dados   ( www.ico.org.uk ).   No   
entanto,   gostaríamos   de   ter   a   chance   de   lidar   com   suas   questões   antes   de   sua   comunicação   
com   o   ICO,   portanto,   entre   em   contato   conosco   primeiro.   
  

Prometemos   respeitar   qualquer   informação   pessoal   que   esteja   sob   nosso   controle   e   
mantê-la   segura.   Nosso   objetivo   é   deixar   claro   quando   coletamos   suas   informações,   o   que   
faremos   com   elas   e   informar   sobre   quaisquer   alterações   significativas   neste   aviso.   
  

Entendemos   que   discutir   crenças   e   opiniões   pessoais   pode   ser   desconfortável   e   até   causar   
ansiedade.   Você   pode   deixar   de   participar   a   qualquer   momento   –   basta   enviar   um   e-mail   
para   a   BIT   no   endereço   listado   abaixo   e   pedir   para   ser   retirado   e   ter   seus   dados   pessoais   
excluídos.   Sua   participação   neste   estudo   é   inteiramente   voluntária;   não   há   consequências   
por   se   recusar   a   participar.   

Quais   dados   pessoais   vamos   coletar?   
Para   efeitos   da   etapa   de   triagem,   coletaremos:   seu   nome,   país   de   residência,   endereço   de   
e-mail,   número   de   telefone,   idade.   Se   você   não   fornecer   as   informações   quando   solicitado,   
infelizmente   você   não   será   elegível   para   a   seleção   para   participar   das   sessões    on-line.   
  

Se   você   for   selecionado   como   elegível   para   participar   das   sessões   on-line,   coletaremos   as   
seguintes   informações   adicionais:   gênero,   etnia   (que   são   considerados   dados   pessoais   de   
'categoria   especial'   sob   as   leis   de   proteção   de   dados),   endereço,   informações   de   renda   e   
emprego,   afiliação   política,   opiniões   sobre   vários   assuntos,   registros   de   nossas   
comunicações   com   você   para   prepará-lo   e   agendar   sua   participação   nas   sessões   on-line   e   
responder   a   perguntas   que   você   possa   ter,   um   registro   de   sua   concordância   com   um   acordo   
de   confidencialidade,   gravações   de   sua   voz   e   imagem   durante   o   sessões   on-line,   opiniões   
que   você   expressar   durante   as   sessões   on-line   e   registro   de   sua   participação   nas   sessões   
on-line.   
  

Certifique-se   de   que   todos   os   dados   pessoais   fornecidos   são   precisos   e   atualizados   e   
informe-nos   sobre   quaisquer   alterações   o   mais   rápido   possível.   

Qual   é   a   nossa   base   legal   para   o   processamento   dos   
seus   dados   pessoais?   
CONSENTIMENTO:   Nossa   base   legal   para   processar   seus   dados   pessoais   é   o   
consentimento/consentimento   explícito   (conforme   Artigos   6(1)(a)   e   9(2)(a)   do   RGDP).   
  

http://www.ico.org.uk/


  

O   que   fazemos   com   as   informações   que   coletamos?   
As   finalidades   para   as   quais   a   BIT   está   processando   seus   dados   pessoais   durante   a   etapa   
de   triagem   são:   saber   mais   sobre   você   para   que   possamos   selecionar   um   grupo   de   
participantes   para   as   sessões   on-line   que   reflitam   a   estrutura   demográfica   de   seu   país,   nos   
comunicarmos   com   você   sobre   se   você   foi   selecionado   para   participar   das   sessões   on-line   e   
cumprir   nossas   obrigações   contratuais,   legais   ou   regulamentares.   
  

Os   dados   pessoais   coletados   para   efeitos   de   triagem   serão   analisados   através   de   um   
software   com   o   objetivo   de   selecionar   um   grupo   de   participantes   elegíveis   para   as   sessões   
on-line.   Além   de   decidir   se   você   é   ou   não   elegível   para   ser   selecionado   como   participante,   
esse   processamento   automatizado   não   terá   nenhum   efeito   legal   ou   significativo   sobre   você.   
  

As   finalidades   para   as   quais   a   BIT   está   processando   seus   dados   pessoais   antes,   durante   e   
após   as   sessões   on-line   (incluindo   respostas   a   uma   pesquisa   adicional)   são:   contribuir   com   
o   objetivo   de   selecionar   um   grupo   de   participantes   para   as   sessões   on-line   que   reflitam   a   
estrutura   demográfica   de   seu   país,   operar   e   administrar   as   sessões   on-line,   comunicar-nos   
com   você   para   agendar   sua   participação   e   responder   a   perguntas   que   você   possa   ter,   
manter   um   registro   de   sua   concordância   com   o   contrato   de   confidencialidade,   gravar   as   
sessões   on-line   para   que   as   opiniões   expressas   possam   ser   analisadas   posteriormente,   
saber   mais   sobre   suas   experiências   nas   sessões   e   cumprir   nossas   obrigações   contratuais,   
legais   ou   regulamentares.   Os   dados   coletados   durante   o   processo   de   triagem   podem   ser   
usados   para   atingir   essas   finalidades.   
  

Os   dados   pessoais   que   você   fornecer   durante   a   fase   de   triagem   e   (se   aplicável)   as   sessões   
on-line   permanecerão   confidenciais   para   a   BIT   (e   os   terceiros   indicados   abaixo).   Não   
usaremos   seu   nome   ou   quaisquer   dados   pessoais   em   nenhum   resumo   ou   relatório   de   
análise.   
  

Se   você   concordar   em   ser   gravado   durante   uma   conversa   sobre   sua   experiência   nas   
sessões,   as   gravações   da   conversa   poderão   ser   compartilhadas   para   fins   promocionais   da   
BIT.   
  

Quem   mais   tem   acesso   às   suas   informações?   
A   BIT   pode   divulgar   suas   informações   a   terceiros   com   as   finalidades   de   processamento   de   
seus   dados   pessoais   estabelecidas   neste   aviso.   Esses   terceiros   podem   incluir:   
  
  

● Outras   empresas   do   grupo   BIT,   incluindo   a   Behavioural   Insights   US   (Inc);   
  

● Fornecedores   (incluindo   provedores   de   tecnologia   como   Smart   Survey   e   MailChimp),   
assistentes   de   pesquisa   e   subcontratados   que   podem   processar   informações   em   



  

nome   da   BIT;   
  

● Nosso   cliente,   cuja   identidade   será   informada   se   você   for   selecionado   para   participar   
das   sessões   on-line   (nenhum   dado   pessoal   será   divulgado   ao   nosso   cliente   antes   
disso),   que   poderá   processar   algumas   informações   fornecidas   durante   as   sessões   
on-line .   

  
Também   podemos   divulgar   suas   informações   pessoais   se   exigido   por   lei,   ou   para   proteger   
ou   defender   a   outros   ou   a   nós   mesmos   contra   atividades   ilegais   ou   prejudiciais,   ou   como   
parte   de   uma   reorganização   ou   reestruturação   de   nossas   organizações.   
  

Transferências   Internacionais   
Podemos   compartilhar   seus   dados   com   uma   das   empresas   do   nosso   grupo.   Na   data   da   
última   revisão   deste   aviso,   o   grupo   de   empresas   era   composto   por:   
  

● Behavioural   Insights   Ltd   
● Behavioural   Insights   Ventures   Ltd   
● Behavioural   Insights   US   (Inc)   
● Behavioural   Insights   (Australia)   Pty.   Ltd   
● Behavioural   Insights   (New   Zealand)   Ltd   
● Behavioural   Insights   (Singapore)   Pte   Ltd   

  
  

Como   acima,   também   podemos   compartilhar   alguns   de   seus   dados   com   nosso   cliente   nos   
Estados   Unidos,   com   as   empresas   do   grupo   do   cliente   ou   com   nossos   fornecedores   em   
outros   países.   
  

Ao   compartilhar   essas   informações   pessoais   com   outras   empresas,   suas   informações   
podem   ser   transferidas   para   fora   do   Reino   Unido   e   do   Espaço   Econômico   Europeu,   cujas   
leis   podem   não   oferecer   aos   dados   pessoais   o   mesmo   nível   de   proteção.   Nesse   caso,   
garantiremos   que   as   salvaguardas   apropriadas   sejam   implementadas   para   fornecer   um   nível   
adequado   de   proteção   de   dados   pessoais   e   que   você   seja   totalmente   informado   sobre   a   
transferência   (a   menos   que   seja   proibido   por   lei   informá-lo).   
  

Em   relação   a   outras   entidades   do   grupo   fora   do   EEE,   implementamos   medidas   contratuais   
padrão   (conforme   estabelecido   na   Decisão   2010/87/UE   da   Comissão   Europeia   de   5   de   
fevereiro   de   2010   ou   conforme   atualizado   de   tempos   em   tempos)   para   garantir   um   nível   
adequado   de   proteção   para   suas   informações   pessoais   se   transferirmos   dados   pessoais   
para   qualquer   uma   dessas   entidades.   Se   precisar   de   mais   informações   sobre   isso,   pode   
solicitá-las   ao   Diretor   de   Proteção   de   Dados.   
  



  

Segurança   
  

Tomamos   todas   as   medidas   necessárias   para   proteger   suas   informações   pessoais   e   
seguimos   procedimentos   projetados   para   minimizar   o   acesso   não   autorizado,   alteração,   
perda   ou   divulgação   de   suas   informações.   
  

Tendo   em   conta   a   técnica   moderna,   os   custos   de   implementação   e   a   natureza,   âmbito,   
contexto   e   finalidades   do   processamento,   bem   como   o   risco   de   probabilidade   e   gravidade   
variável   dos   direitos   e   liberdades   das   pessoas   naturais,   implementamos   medidas   técnicas   e   
organizacionais   adequadas   para   garantir   um   nível   de   segurança   adequado   ao   risco   de   
processamento.   
  

Asseguramos   que   aqueles   que   têm   acesso   permanente   ou   regular   a   dados   pessoais,   ou   
que   estão   envolvidos   no   processamento   de   dados   pessoais,   sejam   capacitados   e   
informados   dos   seus   direitos   e   responsabilidades   no   processamento   de   dados   pessoais.   
  

Implementamos   procedimentos   para   lidar   com   qualquer   suspeita   de   violação   de   dados   
pessoais   e   notificaremos   você   e   qualquer   ente   regulador   aplicável   sobre   uma   violação   
quando   formos   legalmente   obrigados   a   fazê-lo.   
  

Retenção   de   Dados   
Apenas   reteremos   seus   dados   pessoais   pelo   tempo   necessário   para   cumprir   as   finalidades   
para   as   quais   os   coletamos,   inclusive   para   atender   a   quaisquer   requisitos   legais,   contábeis   
ou   de   relatórios.   Quando   não   for   mais   necessário   reter   seus   dados   pessoais,   eles   serão   
excluídos   com   segurança.   
  

Para   determinar   o   período   de   retenção   apropriado   para   dados   pessoais,   consideramos   a   
quantidade,   natureza   e   sensibilidade   dos   dados   pessoais,   o   risco   potencial   de   danos   por   uso   
não   autorizado   ou   divulgação   de   seus   dados   pessoais,   as   finalidades   para   as   quais   
processamos   seus   dados   pessoais   e   se   podemos   atingir   essas   finalidades   por   outros   meios,   
e   os   requisitos   legais   aplicáveis.   
  

Em   algumas   circunstâncias,   anonimizamos   seus   dados   pessoais   (para   que   não   possam   
mais   ser   associados   a   você)   para   fins   de   pesquisa   ou   estatística,   caso   em   que   podemos   
usar   essas   informações   indefinidamente   sem   mais   avisos.   
  

Observe   que,   de   acordo   com   a   legislação   de   proteção   de   dados,   e   em   conformidade   com   as   
condições   de   tratamentos   de   dados   pertinentes,   os   dados   pessoais   podem   ser   mantidos   por   
períodos   mais   longos   quando   processados   apenas   para   fins   de   arquivamento   de   interesse   
público,   pesquisa   científica   ou   histórica   e   fins   estatísticos.   
  



  

Seus   direitos   legais   
Sob   certas   circunstâncias,   você   tem   direitos   sob   as   leis   de   proteção   de   dados   em   relação   
aos   seus   dados   pessoais,   incluindo   direitos   a:   
  

● Solicitar   acesso   aos   seus   dados   pessoais:   isso   permite   que   você   receba   uma   cópia   
dos   dados   pessoais   que   mantemos   sobre   você   e   verifique   se   estamos   
processando-os   legalmente.   
  

● Solicitar   correção   de   seus   dados   pessoais:   isso   permite   que   você   corrija   quaisquer   
dados   incompletos   ou   imprecisos   que   mantemos   sobre   você.   
  

● Solicitar   apagamento   de   seus   dados   pessoais:   isso   permite   que   você   nos   peça   para   
excluir   ou   remover   dados   pessoais   quando   não   houver   uma   boa   razão   para   
continuarmos   a   processá-los.   
  

● Opor-se   ao   processamento   de   seus   dados   pessoais:   você   pode   se   opor   quando   
estivermos   contando   com   um   interesse   legítimo   (ou   de   terceiros)   e   houver   algo   sobre   
sua   situação   específica   que   o   faça   querer   opor-se   ao   processamento   por   esse   
motivo,   conforme   você   sinta   que   isso   impacte   seus   direitos   e   liberdades   
fundamentais.   Você   também   tem   o   direito   de   se   opor   ao   processamento   de   seus   
dados   pessoais   para   fins   de   marketing   direto.   
  

● Solicitar   restrição   de   processamento   de   seus   dados   pessoais:   Isso   permite   que   você   
nos   peça   para   suspender   o   processamento   de   seus   dados   pessoais.   
  

● Portabilidade   de   dados:   Quando   o   processamento   ocorre   com   base   no   seu   
consentimento   ou   contrato   e   é   realizado   por   meios   automatizados,   você   tem   o   direito   
de   solicitar   que   forneçamos   seus   dados   pessoais   em   um   formato   legível   por   
máquina.   
  

● Solicitar   a   transferência   dos   seus   dados   pessoais.   
  

● Direito   de   retirar   o   consentimento   para   o   processamento   de   seus   dados   pessoais:   
Isso   se   aplica   quando   confiamos   no   consentimento   para   processar   dados   pessoais.   
Observe   que   a   retirada   do   consentimento   não   afetará   a   legalidade   de   qualquer   
processamento   realizado   antes   da   retirada   do   seu   consentimento.   
  

● Opor-se   ao   marketing   direto   (incluindo   criação   de   perfil)   e   processamento   para   fins   
de   pesquisa   científica/histórica   e   estatísticas.   
  

● Não   estar   sujeito   a   decisões   baseadas   puramente   em   processamento   automatizado   
que   produzam   um   efeito   legal   ou   similarmente   significativo   sobre   você.   
  



  

Caso   pretenda   exercer   algum   dos   direitos   =   indicadosacima,   entre   em   contato   com   o   Diretor   
de   Proteção   de   Dados   com   o   seu   pedido   específico   pelo   e-mail:    dpo@bi.team   
  

Você   não   terá   que   pagar   uma   taxa   para   acessar   seus   dados   pessoais   (ou   para   exercer   
qualquer   um   dos   demais   direitos).   No   entanto,   podemos   cobrar   uma   taxa   razoável   se   sua   
solicitação   for   claramente   infundada,   repetitiva   ou   excessiva.   Alternativamente,   podemos   
nos   recusar   a   atender   sua   solicitação   nessas   circunstâncias.   
  

Podemos   precisar   de   informações   específicas   para   nos   ajudar   a   confirmar   sua   identidade   e   
garantir   seu   direito   de   acessar   seus   dados   pessoais   (ou   de   exercer   qualquer   um   de   seus   
outros   direitos).   Esta   é   uma   medida   de   segurança   para   garantir   que   os   dados   pessoais   não   
sejam   divulgados   a   qualquer   pessoa   que   não   tenha   o   direito   de   recebê-los.   Também   
podemos   entrar   em   contato   para   obter   mais   informações   em   relação   à   sua   solicitação   para   
acelerar   nossa   resposta.   
  

Tentamos   responder   a   todas   as   solicitações   legítimas   dentro   de   um   mês.   Ocasionalmente,   
pode   levar   mais   de   um   mês   se   sua   solicitação   for   particularmente   complexa   ou   se   você   tiver   
feito   várias   solicitações.   Neste   caso,   iremos   notificá-lo   e   mantê-lo   atualizado.   

Alterações   a   este   Aviso   
Podemos   alterar   este   Aviso   de   Privacidade   de   tempos   em   tempos.   Se   fizermos   alterações   
significativas   na   maneira   como   processamos   suas   informações   pessoais,   deixaremos   isso   
claro   por   e-mail.   

Detalhes   da   empresa   
A   Behavioural   Insights   Ltd   é   uma   sociedade   limitada   registrada   na   Inglaterra   e   no   País   de   
Gales.   Número   de   registro:   08567792.   
  

Sede:   4   Matthew   Parker   Street,   Londres   SW1H   9NP.   
  


