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Política de privacidade do site 
Detalhes principais 
 
A política tornou-se operacional em:  16 de julho de 2018 
Data da próxima revisão:  16 de julho de 2019 
Versão:     v1.1 
 
Quem somos nós 

Steer, com sede em Londres, controla e opera todo o fornecimento e processamento de dados 
pessoais que você nos envia através do site. Cumprimos o Regulamento Geral Europeu de 
Proteção de Dados (GDPR) e as leis locais aplicáveis nos vários países em que as Empresas do 
Grupo operam. Steer, é uma empresa registrada na Inglaterra com o número 1883830 (“nós”, 
“nos” “nosso”). Escritório registrado: 28-32 Piso Superior, Londres, SE1 9PD. Número de 
telefone: 020 7910 5000. Clique aqui para detalhes referentes aos nossos grupos de empresas. 
Nossa companhia e também os demais grupos pertencentes a ela estão comprometidos em 
respeitar sua total privacidade. 

Esta política irá informá-lo sobre como cuidamos dos seus dados pessoais, independente da sua 
escolha de acesso, ou seja, via site ou através dos nossos escritórios, a política também informa 
sobre os seus direitos de privacidade bem como as leis que o protege. 

Como entrar em contato conosco 

Se você tiver alguma dúvida relacionada a seus dados pessoais ou sobre como podemos usá-
los, inclusive sobre qualquer questão relacionada a esta Política, incluindo quaisquer 
solicitações para exercer seus direitos legais, entre em contato com nosso Gerente de 
Privacidade de Dados em Privacy@steergroup.com   

Importante informação sobre a nossa Política 
Objetivo desta Política 

Esta Política tem como objetivo fornecer informações sobre como coletamos e processamos 
seus dados pessoais, incluindo quaisquer dados que você possa fornecer através deste site 
quando você se inscrever em nosso boletim informativo por e-mail, baixar uma cópia de nossa 
revista 'Review' ou quando lhe fornecermos informações solicitadas. 

Se você está se candidatando a um emprego através do nosso site, por favor consulte nossa 
Política de Candidato.  

Este site não é destinado a crianças e não coletamos intencionalmente dados relativos aos 
mesmos. 

É importante que você leia esta Política juntamente com qualquer outra política ou aviso de 
processamento para que você esteja totalmente ciente de como e por que estamos usando seus 
dados. Esta Política complementa os outros avisos e não se destina a substituí-los. 

https://br.steergroup.com/pt-br/contato
mailto:Privacy@steergroup.com
https://www.steergroup.com/sites/default/files/2018-07/Privacy-notice-for-candidates.pdf
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É importante que os dados pessoais que temos sobre você sejam precisos e atuais. Por favor, 
mantenha-nos informados caso os seus dados pessoais venham a mudar durante o seu 
relacionamento conosco. 

Links de terceiros 

Este site pode incluir links para outros sites, plug-ins e aplicativos de terceiros. Clicar nesses 
links ou ativar essas conexões pode permitir que terceiros coletem ou compartilhem dados 
sobre você. Nós não controlamos esses sites de terceiros e não somos responsáveis por suas 
declarações de privacidade. Quando você sair do nosso site, nós o orientamos a ler a política de 
privacidade de cada site que você visita. 

Os dados que coletamos sobre você 
Dados pessoais, ou informações pessoais, significam qualquer informação sobre um indivíduo 
do qual essa pessoa possa ser identificada. Não inclui dados em que a identidade foi removida 
(dados anônimos). 

Podemos coletar, usar, armazenar e transferir diferentes tipos de dados pessoais sobre você, 
os quais agrupamos em seguida: 

• Dados de identidade inclui nome, sobrenome, cargo e empresa, bem como fotografia, 
vídeo ou conteúdo de áudio de você. 

• Dados de contato incluem endereço de e-mail e números de telefone. 
• Dados técnicos incluem endereço IP, tipo e versão do navegador, configuração e 

localização do fuso horário, tipos e versões do plug-in do navegador, sistema 
operacional e plataforma e outras tecnologias nos dispositivos que você usa para 
acessar este site. 

• Dados de uso inclui informações sobre como você usa nosso site. 
• Dados de Marketing e Comunicação incluem suas preferências em receber 

comunicações de marketing sobre a empresa e informações relacionadas, como 
feedback e respostas a pesquisas. 

• Faturamento e dados financeiros incluem informações como endereço de cobrança, 
conta bancária e informações de pagamento. 

Também coletamos, usamos e compartilhamos dados agregados, como dados estatísticos ou 
demográficos para qualquer finalidade. Os Dados Agregados podem ser derivados de seus 
dados pessoais, mas não são considerados dados pessoais na lei, pois esses dados não 
revelam sua identidade direta ou indiretamente. Por exemplo, podemos agregar seus Dados 
de Uso para calcular a porcentagem de usuários que acessam um recurso de site específico. 
No entanto, se combinarmos ou conectarmos Dados Agregados a seus dados pessoais para 
que possam identificá-los direta ou indiretamente, trataremos os dados combinados como 
dados pessoais que serão usados de acordo com esta Política. 

Como seus dados pessoais são coletados? 
Usamos métodos diferentes para coletar dados relacionados a você, incluindo: 

• Interações diretas. Você pode nos fornecer sua identidade e dados de contato 
preenchendo formulários ou se relacionando conosco via correio, telefone, e-mail ou 
mensagens instantâneas, pessoalmente ou de outra forma. Isso inclui dados pessoais 
fornecidos quando você: 
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o entra em contato conosco sobre nossos serviços; 
o assina nossas comunicações por e-mail; 
o faz o download da nossa revista "Review"; 
o participa de nossos eventos; 
o visita um dos nossos escritórios. 

 
• Reuniões via Skype: Se falarmos com você via reunião pelo Skype (seja áudio ou 

vídeo), essas conversas podem ser gravadas e, em ambos os casos, armazenaremos 
seus dados pessoais que podem ser gravados como parte da reunião pelo Skype. Isso 
será retido por nós como dados de comunicação, de acordo com a Política da 
empresa. 

• Tecnologias ou interações automatizadas: Ao interagir com o nosso site, podemos 
coletar automaticamente dados técnicos sobre seu equipamento, ações e padrões de 
navegação. Nós coletamos esses dados pessoais usando cookies e outras tecnologias 
similares. Por favor, consulte nossa Política de Cookies para mais detalhes. 

• CCTV Circuito Fechado de televisão: Também podemos coletar dados pessoais sobre 
você através do uso de CCTV, que podem estar em operação em nossos escritórios ou 
em outras unidades onde prestamos nossos serviços. Quaisquer dados pessoais 
coletados através do uso de CCTV serão usados por nós com a finalidade de garantir a 
segurança dos nossos funcionários, das pessoas que chegam às nossas instalações e 
também às instalações onde prestamos nossos serviços. As imagens adquiridas pelo 
CCTV serão retidas pelo tempo que for necessário para garantir que questões 
relacionadas à segurança e proteção não precisem ser abordadas. Caso não haja 
nenhum problema a ser resolvido, essas gravações serão mantidas por um tempo 
razoavelmente necessário. 

• Terceiros ou fontes publicamente disponíveis. Podemos receber dados pessoais 
sobre você através de terceiros, conforme estabelecido abaixo: 

o Dados técnicos das seguintes partes: 
 fornecedores de análise, como o Google Analytics, com base fora da 

UE;(União Europeia) 
 redes de publicidade, como o Google AdWords com sede fora da UE; 

e 
 provedores de informações de busca, como Google, Bing e Yahoo, 

com base fora da UE. 

Como usamos seus dados pessoais 
Nós só usaremos seus dados pessoais quando a lei nos permitir. Por exemplo, usaremos seus 
dados pessoais se tivermos seu consentimento ou se outro motivo legal permitido for 
aplicado. Estes incluem o cumprimento de um contrato com você, quando temos o dever legal 
de cumprir, ou quando é do nosso interesse comercial legítimo usar seus dados pessoais (isto 
somente será aplicado se houver necessidade de fazê-lo.). 

Finalidades para as quais usaremos seus dados pessoais 

Clique aqui para saber como planejamos usar seus dados pessoais e em quais bases jurídicas 
dependemos para fazê-lo. 

https://www.steergroup.com/sites/default/files/2018-07/Pol%C3%ADtica-de-cookies.pdf
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Observe que podemos processar seus dados pessoais através de outros meios legais, 
dependendo da finalidade específica para a qual estamos usando seus dados. Por favor, entre 
em contato conosco se você precisar de detalhes sobre o fundamento jurídico específico do 
qual estamos confiando para processar seus dados pessoais onde mais de um fundamento 
tiver sido estabelecido. 

Marketing 

Você somente irá receber nossas comunicações de marketing, caso você tenha nos fornecido 
seus dados pessoais para tal, ou mesmo, caso tenha contratado nossos serviços ou mantenha 
um relacionamento conosco em relação a empresa. 

Marketing de terceiros 

Jamais compartilharemos seus dados pessoais com qualquer empresa que não seja as 
pertencentes ao nosso grupo para fins de marketing. 

Optando por sair 

Você pode nos solicitar a qualquer momento pelo o não recebimento de mensagens de 
marketing, basta seguir os links de exclusão dentro das mensagens que lhes foram enviadas 
ou entrando em contato conosco a qualquer momento. 

Quando você optar por não receber essas mensagens de marketing, isso não se aplicará aos 
dados pessoais fornecidos a nós como resultado de uma compra de serviço ou solicitação de 
emprego. 

Cookies 

Você pode configurar seu navegador para recusar todos ou alguns cookies ou para alertá-lo 
quando os sites configurarem ou acessarem cookies. Se você desativar ou recusar cookies, 
observe que algumas partes deste site podem ficar inacessíveis ou não funcionar 
corretamente. Para mais informações sobre os cookies que usamos, consulte nossa Política de 
Cookies. 

Propósito de Mudança 

Usaremos somente os seus dados pessoais para os propósitos para os quais foram coletados, 
a menos que consideremos razoavelmente que precisamos usá-los por outro motivo e que o 
motivo seja compatível com o propósito original. Se você deseja obter uma explicação de 
como o processamento para o novo propósito é compatível com o propósito original, entre 
em contato conosco. 

Se precisarmos usar seus dados pessoais para fins não relacionados, nós o notificaremos e 
explicaremos a base legal que nos permite fazê-lo. 

Observe que podemos processar seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou 
consentimento, em conformidade com as regras acima, quando isso for exigido ou permitido 
por lei. 

  

https://br.steergroup.com/pt-br/contato
https://br.steergroup.com/pt-br/contato
https://br.steergroup.com/pt-br/contato
https://www.steergroup.com/sites/default/files/2018-07/Pol%C3%ADtica-de-cookies.pdf
https://www.steergroup.com/sites/default/files/2018-07/Pol%C3%ADtica-de-cookies.pdf
https://br.steergroup.com/pt-br/contato
https://br.steergroup.com/pt-br/contato
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Divulgações de seus dados pessoais 
Podemos ter que compartilhar seus dados pessoais com as partes abaixo: 

• Outras empresas do Grupo Steer que atuam como controladores ou processadores 
conjuntos e estão localizadas no Canadá, Chile e EUA e fornecem serviços de 
administração de dados. 
 

• Prestadores de serviços terceirizados que fornecem processamento de dados para nos 
ajudar a entregar programas, produtos, informações e serviços, tais como, sem 
limitação, processamento de documentos e descarte confidencial de lixo, sistemas de 
TI ou provedores de software, provedores de serviços de TI e armazenamento de 
documentos e informações de fornecedores. Os provedores de serviços também são 
um meio importante pelo qual nós, o Grupo, mantemos seu site e listas de discussão. 

Conduzimos um nível apropriado de diligência prévia e colocamos em prática documentação 
contratual em relação a qualquer subcontratado para garantir que eles processem 
informações pessoais de maneira apropriada e de acordo com nossas obrigações legais e 
regulamentares. 

Exigimos que todos os terceiros respeitem a segurança de seus dados pessoais e os tratem de 
acordo com a lei. Não permitimos que nossos provedores de serviços terceirizados usem seus 
dados pessoais para seus próprios fins e apenas os permita processar seus dados pessoais 
para fins específicos e de acordo com nossas instruções. 

Transferências internacionais 
Nós compartilhamos seus dados pessoais dentro de nossas empresas do Grupo. Isso envolverá 
a transferência de seus dados para fora da Área Econômica Europeia (EEA). 

Sempre que transferimos os seus dados pessoais para fora da EEA dentro das nossas 
empresas do Grupo, asseguramos-lhe um grau semelhante de proteção ao utilizar contratos 
específicos aprovados pela Comissão Europeia que dão aos dados pessoais a mesma proteção 
que detêm na Europa. Para mais detalhes, consulte Comissão Europeia: Modelo de contratos 
para a transferência de dados pessoais para países terceiros. 

Podemos também transferir seus dados pessoais para países fora da EEA, ou seja, para outras 
pessoas ou empresas de uma das bases legais para o processamento de seus dados pessoais, 
conforme indicado acima. Quando fizermos isso, tomaremos todas as providências para 
garantir que, independente do destino para qual os dados pessoais foram transferidos, 
existam mecanismos de proteção adequados para proteger os dados pessoais do indivíduo em 
qualquer contrato com terceiros, para que sejam tomadas medidas de segurança em relação 
aos dados pessoais do mesmo. 

Segurança de dados 
Estabelecemos medidas de segurança apropriadas para evitar que seus dados pessoais sejam 
acidentalmente perdidos, usados ou acessados de maneira não autorizada, alterados ou 
divulgados. Além disso, limitamos o acesso aos seus dados pessoais aos funcionários, agentes, 
prestadores de serviços e outros terceiros que têm necessidade de negócios. Eles somente 
processarão seus dados pessoais em nossas instruções e estarão sujeitos a um dever de 
confidencialidade. 



Versão 1.1 

6 of 9  

Estabelecemos procedimentos para lidar com qualquer suspeita de violação de dados pessoais 
e notificaremos você e qualquer regulador aplicável de uma violação, quando formos 
obrigados por lei a fazê-lo. 

Retenção de dados 
Por quanto tempo você usará meus dados pessoais? 

Nós só reteremos seus dados pessoais pelo tempo que for necessário para cumprir as 
finalidades para as quais os coletamos. 

Para determinar o período de retenção apropriado para dados pessoais, consideramos a 
quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de danos 
causados pelo uso não autorizado ou divulgação de seus dados pessoais, os propósitos para os 
quais processamos seus dados pessoais e se podemos alcançar esses objetivos por outros 
meios e pelos requisitos legais aplicáveis. 

Detalhes dos períodos de retenção para diferentes aspectos de seus dados pessoais estão 
disponíveis entrando em contato conosco. 

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

Solicitar acesso aos seus dados pessoais (comumente conhecido como “solicitação de acesso 
de assunto de dados”). Isso permite que você receba uma cópia dos dados pessoais que 
mantemos sobre você e para verificar se estamos processando legalmente. 

Solicitar correção dos dados pessoais que temos sobre você. Isso permite que você tenha 
quaisquer dados incompletos ou imprecisos corrigidos, embora possamos precisar verificar a 
exatidão dos novos dados que você nos fornece. 

Solicite a remoção de seus dados pessoais. Isso permite que você nos requeira para excluir ou 
remover dados pessoais quando não houver uma boa razão para continuar processando-os. 
Você também tem o direito de nos pedir para excluir ou remover seus dados pessoais nos 
quais tenha exercido com sucesso seu direito de se opor ao processamento (veja abaixo), 
onde podemos ter processado suas informações ilegalmente ou onde somos obrigados a 
apagar seus dados pessoais para cumprir a lei local. Observe, no entanto, que nem sempre 
podemos atender à sua solicitação de cancelamento por motivos legais específicos que serão 
notificados a você, se aplicável, no momento da sua solicitação. 

Oponha-se ao processamento de seus dados pessoais, caso haja algo em sua situação 
particular que faz com que você queira se opor ao processamento nesse sentido, já que acha 
que isso afeta seus direitos e liberdades fundamentais. Você também tem o direito de 
contestar onde estamos processando seus dados pessoais para fins de marketing direto. Em 
alguns casos, podemos demonstrar que temos motivos legítimos para processar suas 
informações, que anulam seus direitos e liberdades. 

Solicitar restrição de processamento de seus dados pessoais. Isso permite que você nos peça 
para suspender o processamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários: (a) se você 
quiser que nos estabeleçamos da precisão dos dados; (b) onde nosso uso dos dados é ilegal, 

https://br.steergroup.com/pt-br/contato
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mas você não quer que nós o apaguemos; (c) quando você precisar que mantenha os dados, 
mesmo se não precisarmos mais deles, conforme necessário, para estabelecer, exercer ou 
defender reivindicações legais; ou (d) você se opôs ao uso de seus dados, mas precisamos 
verificar se temos motivos legítimos para usá-los. 

Solicite a transferência de seus dados pessoais para você ou para terceiros. Forneceremos a 
você, ou a terceiros que você escolheu, seus dados pessoais em um formato estruturado, 
comumente usados e legível por máquina. Observe que esse direito se aplica somente a 
informações automatizadas que você forneceu inicialmente para nosso uso ou onde usamos 
as informações para realizar um contrato com você. 

Retirar o consentimento a qualquer momento onde contamos com o mesmo para processar 
seus dados pessoais. No entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer processamento 
realizado antes de você retirar seu consentimento. Se você o retirar, talvez não possamos 
fornecer determinados produtos ou serviços para você. Iremos avisá-lo se este for o caso no 
momento em que você retirar o mesmo. 

O seu direito de apresentar uma queixa à autoridade de supervisão 

Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer aspecto de nossas práticas de privacidade, 
incluindo a forma como lidamos com suas informações pessoais, informe-as à Autoridade de 
Supervisão relevante. 

O que podemos precisar de você 

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

Prazo para responder 

Tentamos responder a todos os pedidos legítimos no prazo de um mês. Ocasionalmente, pode 
demorar mais de um mês se a sua solicitação for particularmente complexa ou se você tiver 
feito várias solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo e mantê-lo atualizado. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS ESPECÍFICAS DO PAÍS 
MÉXICO 

A Steer México usará as informações enviadas através deste site para fins de fornecimento e 
administração de comunicações de marketing. O fornecimento de dados pessoais é 
voluntário. Você tem o direito de acessar, corrigir, cancelar ou se opor a tal transferência de 
dados conforme estabelecido nos termos da Lei Mexicana aplicável, enviando uma 
comunicação conforme previsto acima para privacy@steergroup.com, ou para Steer México 
por email para: Leticia Carrillo Chagolla (Leticia.CarrilloChagolla@steergroup.com) ou ligando 
para +525591564304. 

CHILE 

A Steer Chile tem um endereço registrado na Holanda 100, Oficina 504, Providencia, Santiago, 
Chile. Ao visitar o nosso site, você não é obrigado a fornecer qualquer informação pessoal, a 
menos que você decida preencher e nos enviar um formulário de contato. Nesse caso, e 
quando aplicável, faremos a diferenciação entre dados pessoais e não pessoais e reteremos 
essas informações para processar suas consultas ou solicitações. 

Além disso, você pode decidir se comunicar conosco quando se candidatar a um emprego 
através de nossas seções Carreiras, onde, com o objetivo de poder entrar em contato, você 
será solicitado a digitar seu nome e endereço de e-mail e aceitar os termos do nosso site. A 
menos que exigido por lei, a Steer Chile não compartilhará suas informações pessoais com 
terceiros. Seus dados serão usados pela empresa exclusivamente para se comunicar com você. 

 

mailto:privacy@steergroup.com
mailto:Leticia.CarrilloChagolla@steergroup.com
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Apêndice A 

COMO UTILIZAMOS SEUS DADOS PESSOAIS  
 Uso de dados pessoais Nosso embasamento jurídico para o uso de seus dados pessoais  

Para fornecer serviços de notícias e informações incluindo instruções e boletins informativos por email; 
para fornecer acesso a ferramentas online e convidar você para eventos organizados por nós e nossos 
parceiros.  

Onde você tenha consentido e expressado uma preferência em receber 
estas comunicações de marketing; ou onde for apropriado ou relevante 
para nossas relações comerciais com você. 

Para enviar para você detalhes de pesquisas, campanhas ou outras iniciativas que coordenamos. Onde você tenha consentido e expressado uma preferência em receber 
estas comunicações de marketing; ou onde for apropriado ou relevante 
para nossas relações comerciais com você. 

Para operar listas de supressão para garantir que você não receba comunicações caso você se oponha ou 
cancele a inscrição 

Para respeitar seus direitos e cumprir com nossas obrigações jurídicas. 

Para coletar percepções sobre como você interage com nossos serviços de forma que possamos 
personalizar nossas comunicações com você e aprimorar nossos websites e serviços. 

Onde tenhamos seu consentimento ou onde seja necessário de forma que 
possamos fornecer nossos websites e serviços online efetivamente. 

Para fornecer consultoria de transporte e serviços relevantes relacionados, para gerenciar e administrar 
nossas relações comerciais, incluindo para comunicação com nossos clientes, seus funcionários e 
representantes, para gerenciar faturamento e pagamento e para manter registros. 

Para cumprir com nosso contrato com nosso(s) cliente(s) e cumprir com 
obrigações jurídicas e regulatórias incluindo privacidade contábil, tributária 
e de dados. 

Para manter a segurança e gerenciar o acesso a nossos escritórios, sistemas e nossos websites. Para cumprir com obrigações jurídicas e porque temos um interesse 
legítimo na manutenção da segurança de nossas edificações, websites e 
redes. 

Impor nossos termos de emprego, termos de uso do website e outros termos e condições Para proteger nossos interesses jurídicos. 

Compartilhar dados pessoais em conexão com aquisições e transferências de nossos negócios Para cumprir com as obrigações jurídicas e facilitar a transação. 

Para cumprir com nossa cadeia de abastecimentos incluindo a identificação e manutenção de contato 
com prestadores de serviço. 

Onde necessário para o funcionamento eficiente de nossos negócios. 

Outros propósitos que identificamos no ponto de coleta. Onde tenhamos seu consentimento. 
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