POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE – BRASIL
A empresa Givaudan do Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Engenheiro Billings, 2.185, Jaguaré – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº
61.188.488/0001-17, (doravante designada “GIVAUDAN"), organiza estudos com
consumidores em conjunto com a empresa VISION CRITICAL COMMUNICATION (RCS
Paris B), com a finalidade de melhor atender às necessidades de seus clientes.
Neste contexto, a GIVAUDAN propõe que os consumidores respondam um ou vários
questionários, tornando-se um membro da comunidade ThePerfumeClub.
Ao aceitar a participação na comunidade e ao responder aos questionários, você reconhece
ter lido e aceito os presentes termos.
Durante o cadastro na comunidade e as respostas aos questionários, a GIVAUDAN coleta e
processa de forma eletrônica seus dados pessoais.
A proteção de seus dados pessoais é uma preocupação da GIVAUDAN. Por esse motivo, a
GIVAUDAN está comprometida com a proteção de seus dados pessoais, em conformidade
com a lei.

Identidade do responsável pelo processamento
Seus dados pessoais são coletados pela Givaudan do Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida Engenheiro Billings, 2.185, Jaguaré – São Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o nº 61.188.488/0001-17.

Destinatários
Seus dados pessoais podem ser transmitidos para as empresas responsáveis pela
realização de estudos e pesquisas.

Disposições gerais
Para a GIVAUDAN, o respeito à confidencialidade é um elemento-chave do
compromisso com os participantes da comunidade.
As informações fornecidas destinam-se exclusivamente à GIVAUDAN. Durante sua
participação em um estudo organizado pela GIVAUDAN, tenha certeza de que
quaisquer informações pessoais compartilhadas permanecerão confidenciais. Suas
respostas individuais serão mantidas em sigilo e não serão associadas aos seus dados
de identificação sem sua permissão expressa.
Ao concordar em participar da comunidade, você pode ser solicitado a responder a
estudos e questionários realizados pela GIVAUDAN.
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Você terá total liberdade para participar ou não de um estudo, para responder ou não às
perguntas e para encerrar sua participação, se o desejar.

Uso das informações
Os dados fornecidos no contexto de sua participação na comunidade são utilizados
exclusivamente para as necessidades da GIVAUDAN, para fins de estudo, estatísticas e
para melhor conhecimento dos membros.
A GIVAUDAN compromete-se a não vender nem transferir de nenhuma forma as
informações pessoais identificáveis coletadas dos membros de sua comunidade ou de
qualquer indivíduo que tenha completado à pesquisa. Se você for membro da comunidade,
suas informações serão armazenadas em nosso banco de dados exclusivo, a fim de
determinar quais pessoas poderiam ser consultadas no caso de estudos específicos. Se
considerarmos seu perfil como sendo de um candidato potencial para um estudo, nós lhe
enviaremos um convite para informá-lo sobre esta oportunidade.
As informações fornecidas durante sua participação em um estudo serão tratadas de forma
agregada e anônima e as informações pessoais que o/a identificam nunca serão publicadas.
Na forma agregada, é impossível identificar os dados pessoais relativos a um determinado
entrevistado/a.

Seus direitos
Você tem direito ao acesso, retificação, exclusão e objeção aos seus dados pessoais.
Basta escrever para a comunidade, especificando seu nome, sobrenome e endereço de email. Em conformidade com os regulamentos em vigor, sua solicitação deverá ser assinada
e acompanhada de uma fotocópia do documento de identidade contendo sua assinatura e
deve especificar o endereço para o qual devemos enviar a resposta. Em seguida, uma
resposta será enviada no prazo de 2 (dois) meses após o recebimento do pedido.
Nós também forneceremos uma área exclusiva de membros em nosso site, no qual você
poderá corrigir ou atualizar diretamente suas informações de cadastro ou cancelá-lo.
Se você for um membro da comunidade e desejar cancelar seu cadastro, todas as suas
informações correspondentes ao seu perfil serão permanentemente removidas de nosso
banco de dados, porém seus dados serão conservados no backup de nosso banco de
dados exclusivamente para efeitos de constituição de prova de um direito ou de um contrato,
ou para o cumprimento de uma obrigação legal, em conformidade com as disposições em
vigor (como as previstas no código comercial, código civil e no código do consumidor).
Observe que, em alguns casos, algumas semanas podem ser necessárias para que suas
informações possam ser completamente removidas de nossos registros.
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Cancelamento do registro
Se você optar por encerrar sua participação na comunidade ou solicitar a interrupção do
processamento de seus dados pessoais, você automaticamente poderá encerrar sua
associação, clicando em “cancelar cadastro”. Você não receberá mais comunicações da
GIVAUDAN referentes à comunidade. Informamos, ainda, que o cancelamento do cadastro
exige um período mínimo de 2 (duas) semanas para ser processado. Neste período, você
poderá, ainda, receber e-mails de nossa empresa. Você também poderá enviar um e-mail
diretamente para brazil.theperfumeclub@givaudan.com para solicitar o cancelamento de
seu cadastro. Em caso de dúvidas, os links para os e-mails estão disponíveis no site, para
que você possa entrar em contato conosco diretamente. Cada e-mail recebido é lido e
respondido individualmente; considere um prazo de dois a três dias úteis para um retorno.

Duração da retenção dos dados
Os dados serão armazenados por um período proporcional e necessário aos fins para os
quais eles foram coletados e processados.

Medidas de segurança
A GIVAUDAN protege suas informações pessoais por meio de medidas de segurança
adequadas à confidencialidade das informações.

A GIVAUDAN adota medidas razoáveis para proteger suas informações pessoais contra o
acesso não autorizado, uso, divulgação ou perda. Este site possui medidas de segurança
sob nosso controle (incluindo proteção física, eletrônica e gestão online e offline) que são
garantias contra perda, uso indevido e alteração das informações, incluindo seu endereço
de e-mail. Assim como qualquer transmissão pela Internet, há sempre um elemento de risco
associado ao envio de informações pessoais online.

Alterações em nossa política de privacidade
Convidamos os membros a consultar esta página regularmente, a fim de tomar
conhecimento sobre as alterações que a GIVAUDAN possa fazer, a seu exclusivo critério,
como alterar, modificar, adicionar ou remover partes do site, assim como em relação à
política de privacidade a qualquer momento. O uso do site pelo membro após a publicação
das alterações desta política significa a aceitação destas alterações.

Como entrar em contato conosco
Em caso de dúvidas sobre esta política de privacidade, entre em contato conosco pelo email: brazil.theperfumeclub@givaudan.com
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