
 

 

CIRCULYTICS – POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Para os fins desta Política de Privacidade, o indivíduo que envia dados para a Circulytics é o 
"Contato" e a organização em nome da qual o Contato está enviando dados é a "Organização". 
 
A Fundação Ellen Macarthur ("nós", "nos" ou "nosso") está comprometida com o processamento de 
dados de forma transparente, justa e legal (em conformidade com a Lei de Proteção de Dados 2018, 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e Regulamento de Privacidade e Comunicações 
Eletrônicas) e a honrar os direitos das pessoas em causa.  Esta política explica como processamos os 
dados pessoais do Contato que serão descritos nesta declaração ou esclarecidos antes de coletar os 
dados pessoais do Contato. Se fizermos alterações a esta Política de Privacidade que afetem a forma 
como lidamos com os dados pessoais do Contato, esta declaração será atualizada e disponibilizada 
através da plataforma Circulytics.  
 

Os dados pessoais que coletamos 
Para os fins do Circulytics, podemos armazenar o nome do Contato, o endereço de e-mail da 
organização do Contato e o cargo. 
 

O que fazemos com os dados pessoais 
Utilizaremos apenas os dados pessoais do Contato para fornecer o Circulytics, comunicar com o 
Contato sobre a pontuação da Organização no Circulytics e fornecer atualizações e informações 
adicionais à Organização sobre o Circulytics. 
  
Só manteremos informações pessoais coletadas da Organização ou fornecidas pelo Contato 
relacionadas ao Circulytics pelo tempo necessário. Revisaremos periodicamente as informações 
pessoais que armazenamos para determinar se ainda é necessário mantê-las para os fins do 
Circulytics ou de outras obrigações ou deveres legais. Podemos compartilhar informações pessoais 
relacionadas ao Circulytics e que nos são fornecidas com qualquer membro do nosso grupo, que 
inclui nossas subsidiárias e quaisquer empresas ou instituições de caridade associadas (incluindo as 
da EEA, Estados Unidos da América, China e Brasil).  
 
Também podemos compartilhar dados pessoais com terceiros, incluindo nossos parceiros, agentes e 
prestadores de serviços relacionados ao Circulytics ou outras obrigações ou deveres legais. Podemos 
divulgar informações pessoais a terceiros se tivermos o dever de divulgá-las ou compartilhá-las a fim 
de cumprir qualquer lei ou obrigação legal (incluindo investigar ou prevenir crimes), ou para 
proteger nossos direitos, propriedade ou a segurança de terceiros. 
  
  
Onde armazenamos dados pessoais 
Os dados pessoais que coletamos relacionados ao Circulytics podem ser transferidos, armazenados 
e/ou processados por pessoas ou organizações (incluindo outros membros do nosso grupo ou 
empresas ou instituições de caridade associadas) que trabalhem em um destino fora do Espaço 
Econômico Europeu. Qualquer transferência, armazenamento ou processamento será realizado de 
acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GPDR) (Regulamento (UE) 2016/279). 
Tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que os dados pessoais do 
Contato sejam tratados de forma segura. 
  
 
Direitos das pessoas em causa 



 

 

Os titulares de dados (pessoas) sobre os quais mantemos dados pessoais têm o direito de acessar as 
informações armazenadas sobre eles, mediante pedido. Após a receber um questionamento sobre 
dados pessoais, diremos ao titular dos dados o que é mantido sobre eles e fornecer-lhes uma cópia, 
em conformidade com a lei de proteção de dados.  Além disso, as pessoas têm o direito de solicitar 
que os seus dados pessoais sejam retificados ou apagados, ou de se opor ao seu tratamento, bem 
como o direito de que os seus dados pessoais sejam transferidos para outra organização, cada caso 
em conformidade com a lei de proteção de dados. Se o Contato tiver uma reclamação sobre o 
processamento dos dados pessoais do Contato, o Contato tem o direito de apresentá-la no Escritório 
do Comissário de Informações (https://ico.org.uk/global/contact-us/). 
  
  
Contato 
Para entrar em contato conosco com relação ao processamento de dados pessoais, entre em 
contato com a nossa Data Protection Officer, Jo Bootle, no The Sail Loft, 42 Medina Road, Cowes, 
Ilha de Wight, PO31 7BX ou por e-mail através do endereço privacy@ellenmacarthurfoundation.org. 
  
  
Cookies 
Não temos acesso a nenhum dos cookies definidos ou armazenados pelo provedor da plataforma 
que hospeda o questionário Circulytics (atualmente, Qualtrics) relacionados à operação do 
Circulytics. Para visualizar os termos e condições de uso de cookies pela Qualtrics, visite o site da 
empresa (https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/). 
 
Tradução 
Esta Política de Privacidade do Circulytics foi escrita em inglês e traduzida ao português para facilitar 
o entendimento. Em caso de conflito ou incoerência entre o texto original em inglês e a tradução, 
prevalece o texto original em inglês. 
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