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DEFINIÇÕES 
 
Neste documento: 

- “Dados pessoais” significam informações que identificam ou são razoavelmente 
capazes de serem associadas a você ou ao seu domicílio (ou, conforme aplicável, 
ao seu empregador). 

- “Política de Privacidade” significa a versão atual desta Política de Privacidade do 
Site da TNS. 

- “Nós” ou “TNS” significa Transaction Network Serviços de Tecnologia do Brasil 
Ltda., uma empresa com sede no Brasil. Sua sede está localizada em João 
Pessoa - PB e São Paulo- SP. 

- “Você” se refere a sua pessoa, agindo individualmente ou em nome de seu 
empregador. 

 
COMPROMISSO DE PRIVACIDADE 
 
Temos o compromisso de respeitar sua privacidade pessoal, de processar seus Dados 
Pessoais de acordo com o seu consentimento e de proteger quaisquer Dados Pessoais 
seus que coletamos. Esta Política de Privacidade se destina a descrever os processos 
de coleta, distribuição e proteção de Dados Pessoais, bem como seus direitos em 
relação aos seus Dados Pessoais. Se você não concorda com qualquer parte desta 
Política de Privacidade, por favor, não utilize nosso site. 
 
 
TIPOS DE DADOS PESSOAIS COLETADOS 
 
Os dados pessoais coletados pela TNS podem incluir os seguintes: 
 

- Informações de contato: Se você optar por nos fornecer essas informações, as 
mesmas podem incluir seu nome, endereço de e-mail e número de telefone (pode 
ser seu número de telefone pessoal ou de trabalho, dependendo de qual você nos 
fornece). 
 

- Informação de uso do site: Podemos receber informações de empresas de 
análise terceirizadas sobre sua interação com nossos sites. Isso pode incluir o 
seguinte (dependendo se você está ou não conectado à sua conta do Google): 
informações demográficas (incluindo idade e sexo), interesses (conforme listado 
em sua biografia do Google), preferência de idioma, localização, se você é um 
visitante novo ou está retornando aos nossos sites, histórico de visitas, o tipo de 



navegador da web que você está usando, seu tipo de dispositivo móvel e sua 
plataforma de dispositivo móvel (ou seja, Android ou iOS). 
 

- Informações para candidatos a emprego: Coletamos dados pessoais 
adicionais de candidatos a empregos. Para obter informações sobre nossa coleta, 
uso, compartilhamento e processamento de Dados Pessoais coletados de 
Candidatos a Empregos, consulte a Política de Privacidade de Candidatos a 
Empregos da TNS disponível na seção Carreiras de nossos sites. 

 
Também podemos coletar, rastrear e usar vários tipos de dados que são agregados, sem 
identificação ou, de outra forma, não são razoavelmente capazes de identificá-lo ou 
vinculados a você. Esses tipos de dados não são Dados Pessoais. 
 
COLETA DE DADOS PESSOAIS 
 
A TNS pode coletar seus Dados Pessoais das seguintes maneiras: 
 

- Dados pessoais que você fornece: 
o Você pode nos fornecer seus dados pessoais quando nos contatar para 

obter mais informações sobre nossos produtos e serviços ou para abordar 
problemas com nossos produtos e serviços. Isso pode ser via e-mail, texto, 
telefone ou pessoalmente em uma feira comercial ou evento do setor. 

o Você pode nos fornecer seus Dados Pessoais quando preenche 
formulários em nossos sites. 

o Você pode nos fornecer seus Dados Pessoais quando responde ou 
completa pesquisas que usamos controle de qualidade. O preenchimento 
dessas pesquisas é voluntário. 

o Você pode nos fornecer os seus Dados Pessoais quando você toma parte 
em painéis de discussão ou participa em outros formatos de mídia social. 
 

- Dados Pessoais Coletados Automaticamente: 
o Podemos coletar seus Dados Pessoais quando você visita nossos sites, 

incluindo as informações de uso do site e informações analíticas e de 
rastreamento de terceiros descritas acima.  

o Podemos usar ferramentas analíticas e de rastreamento de terceiros, como 
o Google Analytics e outros, para nos ajudar a rastrear, segmentar e 
analisar o uso dos Serviços, e para nos ajudar ou ajudar esses terceiros a 
veicular anúncios mais direcionados para você nos Serviços e em toda a 
Internet. Essas ferramentas podem usar tecnologias como cookies, web 
beacons, pixel tags, arquivos de log, cookies em Flash ou outras 
tecnologias para coletar e armazenar informações e também podem 
combinar essas informações com informações que eles coletam de outras 
fontes. Para saber mais sobre suas escolhas relacionadas ao rastreamento 
de publicidade, consulte a seção “Cookies” abaixo.  
 

- Dados Pessoais Recebidos de Terceiros: 



o Podemos receber suas informações de outras fontes de terceiros 
confiáveis para atualizar ou complementar os Dados Pessoais que você 
forneceu ou que de você coletamos. Isso pode incluir, por exemplo, 
informações de nossos parceiros e provedores de serviços (incluindo, por 
exemplo, parceiros de negócios, fornecedores de análise, redes de 
publicidade e provedores de informações de pesquisa). 

- Dados Pessoais de Pessoas de Crianças: 
o Nossos produtos e serviços, bem como nossos sites, não são direcionados 

nem se destinam ao uso por menores. Não recolhemos intencionalmente 
quaisquer Dados Pessoais de pessoas menores de 16 anos. 

 
COOKIES 
 

- Coleta de Cookies: Nossos sites podem colocar cookies em seu computador 
quando você os visita (ou empresas terceirizadas com as quais temos uma 
relação de confiança podem colocar um cookie em seu sistema por meio de 
nossos sites). Você é livre para definir as configurações do seu navegador ou 
sistema operacional para limitar certos rastreamentos ou recusar cookies mas, ao 
fazer isso, você não poderá usar certos recursos dos Serviços ou aproveitar 
completamente as vantagens de todas as nossas ofertas. Recomendamos que 
você permita o uso de cookies ao visitar nossos sites, a fim de melhorar sua 
experiência: 
 

o Os cookies permitem que você obtenha a melhor experiência e podem 
permitir funcionalidades adicionais (como botões de compartilhamento de 
mídia social, enquetes, etc.). 

o Os cookies nos ajudam a melhorar nossos sites, entendendo como eles 
são usados, incluindo: 

▪ Quais páginas são mais populares; 
▪ Quais páginas não estão sendo usadas; 
▪ Quais informações estão sendo procuradas; 
▪ Quais erros são mostrados e, 
▪ Quais navegadores e dispositivos estão sendo usados para acessar 

nosso site. 
- Tipos de Cookies Usados: Os seguintes tipos de cookies são usados em nossos 

sites 
o Cookies de Mídias Sociais: Quando o conteúdo dos nossos sites é 

compartilhado através do uso de um botão de compartilhar de mídias 
sociais, cookies podem ser usados para este fim.  

o Cookies de Google Analytics: O Google Analytics pode definir 
determinados cookies, incluindo Analytics, Google Tag Manager, Google 
Call Tracking e Google Ad Services. Para obter mais informações, visite 
Google Analytics. 

o Cookies de WordPress: Quando você visita nossos sites, um cookie do 
WordPress pode ser colocado em seu sistema para indicar quais materiais 
você acessou de nosso site. 



o Cookies de Terceiros: Alguns terceiros podem usar cookies. Esses 
cookies não são usados nem são de responsabilidade da TNS. 
 

- Controlando Cookies: Você pode controlar o uso de cookies, no que se refere à 
sua experiência de navegação, das seguintes maneiras: 

o Você pode se recusar a aceitar cookies ativando a configuração apropriada 
em seu navegador. Por favor, consulte o seu navegador ou site do sistema 
operacional ou a seção “Ajuda” para obter mais informações sobre como 
excluir e / ou desativar o seu navegador ou sistema operacional de receber 
cookies ou controlar suas preferências de rastreamento. No entanto, se 
você selecionar esta configuração, poderá não conseguir acessar certas 
partes de nossos sites. 

o A maioria dos sites de terceiros tem suas próprias políticas de cookies. 
Além disso, alguns serviços permitem que você controle o uso de cookies 
associados aos seus serviços na web (por exemplo, Google e YouTube). 
Você pode acessar as páginas de cookies desses sites para excluir ou 
cancelar cookies em todos os sites onde seus serviços são usados. 

o Para informações adicionais sobre cookies e seu uso, você pode visitar 
páginas de terceiros que os descrevem (por exemplo, visite All About 
Computer Cookies, ou pesquise “HTTP Cookies” na Wikipedia).  

 
USO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
Podemos usar seus Dados Pessoais de várias maneiras, incluindo as seguintes: 
 

- Internamente e com outras empresas TNS:  
o Podemos usar seus dados pessoais para conduzir nossos negócios, 

incluindo a execução de operações administrativas, contabilidade, 
gerenciamento de risco, manutenção de registros, arquivamento, 
desenvolvimento e teste de sistemas e treinamento de pessoal. Também 
podemos usar seus dados pessoais para fins internos de pesquisa, 
planejamento, marketing e melhoria e desenvolvimento de produtos. 

o Se você deu seu consentimento, nós podemos usar os Dados Pessoais 
que coletamos sobre você para enviar informação sobre produtos e 
serviços da TNS e outras empresas da TNS, usando vários canais como 
correio, telefone, e-mail e SMS. 

o Nós podemos usar seus Dados Pessoais, bem como informações sobre 
você recebidas de fontes de terceiros, para nos ajudar a manter a precisão 
da informação que coletamos, personalizar sua experiência em nossos 
sites, direcionar nossas comunicações a fim de informar sobre produtos e 
serviços ou outras ofertas que possam interessar a você, mensurar a 
qualidade dos anúncios e respostas, para fins comerciais internos. 

o Podemos combinar os dados pessoais que recebemos de e sobre você. 
Também podemos desidentificar ou agregar tais informações de forma que 
não sejam mais Dados Pessoais. 



- Outros Compartilhamentos de Dados Pessoais: Podemos divulgar dados 
pessoais que coletamos por certas razões específicas, incluindo: 

o para operadores de sistemas de pagamento externos, conforme 
necessário para executar instruções de pagamento e transações 
conectadas com a operação de nossos negócios; 

o conforme requisitado por lei, ou conforme requisitado ou solicitado pelo 
governo ou órgão regulatório, agência ou organização; 

o para propósitos de investigação e prevenção de crimes; 
o em conexão com procedimentos legais reais ou futuros para fazer cumprir 

nossos direitos legais; 
o para detectar, abordar, prevenir e proteger contra fraude ou outras 

atividades ilegais ou não autorizadas, como para fazer cumprir nossos 
termos de uso, para realizar análises de dados para melhorar as 
contramedidas contra fraude, para proteger a segurança e integridade de 
nossos sites, e para proteger a propriedade ou segurança de nossos 
negócios, nossos ativos e nossos clientes ou; 

o para completar a devida diligência associada a aquisições e vendas 
corporativas, incluindo a divulgação a um potencial comprador ou vendedor 
de negócios ou ativos, ou a um terceiro que adquira a TNS, um grupo 
operacional da TNS ou uma parte dos ativos de qualquer um dos 
anteriores. 

- Venda de Dados Pessoais: A TNS não vende Dados Pessoais.  
 

PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
Podemos armazenar Dados Pessoais e transferir Dados Pessoais para um destino fora 
de sua região em conexão com os propósitos estabelecidos nesta Política de 
Privacidade. Isso pode incluir armazenamento ou transferência para outras empresas 
TNS e / ou fornecedores terceirizados. Ao usar nossos sites, ou nos fornecer qualquer 
informação, você consente com a coleta, processamento, manutenção e transferência 
de tais informações em e para sua região e para outros territórios aplicáveis nos quais 
as leis de privacidade podem não ser tão abrangentes quanto, ou equivalente a aqueles 
no país onde você reside e / ou é cidadão. Onde este armazenamento ou processamento 
ocorrer, controles apropriados estarão em vigor para garantir que seus Dados Pessoais 
sejam protegidos. 
 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Tomamos precauções para proteger os Dados Pessoais que coletamos e armazenamos. 
Todos os nossos funcionários, bem como todos os nossos prestadores de serviços que 
têm acesso aos Dados Pessoais, são obrigados a protegê-los e mantê-los confidenciais. 
No entanto, nenhum sistema ou transmissão de dados eletrônicos é totalmente seguro. 
Se você fornecer seus dados pessoais, o fará por sua própria conta e risco. Esperamos 
que você use medidas de segurança apropriadas para proteger seus Dados Pessoais. 
 



RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Podemos armazenar seus Dados Pessoais durante o período em que fornecemos 
produtos e serviços a você ou ao seu empregador e por até sete anos após o término de 
tal relacionamento. Isso é para garantir que possamos cumprir as obrigações contratuais 
relacionadas ao fornecimento desses produtos e serviços e cumprir os requisitos 
regulamentares e legislativos. Também podemos reter certas informações obtidas de 
seus Dados Pessoais, onde tais informações foram agregadas, desidentificadas, 
tornadas anônimas ou um pseudônimo de forma que não sejam mais capazes de 
identificá-lo. 
 
INFORMAÇÕES DE CONTATO A RESPEITO DA PRIVACIDADE 
 

- Contatar-nos: Você pode nos contatar a qualquer momento se tiver alguma 
dúvida sobre esta Política de Privacidade, para exercer seus direitos em relação 
aos seus Dados Pessoais, para registrar uma reclamação sobre como 
processamos seus Dados Pessoais ou para qualquer dúvida relacionada à 
privacidade. Encaminhe todas as dúvidas e perguntas sobre privacidade ao nosso 
Diretor de Proteção de Dados no seguinte endereço de e-mail: privacy@tnsi.com 

- Contatar um Regulador de Privacidade: Se não ficar satisfeito com nossa 
resposta, você pode entrar em contato com a agência regulatória. 

 
SITES EXTERNOS 
 
Nossos sites podem conter links para sites externos. Se você usar esses links para sair 
de nosso site e visitar um site operado por uma entidade fora da TNS, não temos controle 
sobre esse site e não podemos ser responsabilizados pela coleta, uso ou proteção de 
seus dados pessoais neste site externo. As práticas de coleta, proteção, uso, 
compartilhamento, processamento e retenção de Dados Pessoais em tais sites externos 
podem ser diferentes das práticas aqui descritas. 
 
ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Esta Política de Privacidade é revisada e atualizada periodicamente. A data da última 
atualização desta Política de Privacidade aparece no início deste documento. Nós nos 
reservamos o direito de modificar esta política a qualquer momento sem aviso prévio. 


