
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE – ABEP 

 

 

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), preocupada com a sua 

privacidade, busca a adoção constante de medidas que respeitem seus dados pessoais.  

De modo a manter-se em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

o objetivo da ABEP é assegurar que a sua experiência no site, Plataforma CRQ e outros 

serviços da associação seja positiva, e para cumprir com esse objetivo, buscamos 

garantir que os seus dados pessoais serão tratados com segurança.  

Desta forma, a presente Política de Privacidade pretende esclarecer quais e de que forma 

são tratados os dados pessoais que coletamos, com a maior transparência possível.  

 

 

Que dados são coletados 

Coletamos os dados fornecidos por você em nossos campos de contato, quando desejar 

receber mais informações da ABEP ou quando tiver alguma dúvida. Caso queira, ainda 

poderá receber informações sobre nossos cursos, eventos e publicações, aceitando essa 

opção, ao preencher um desses formulários. Os dados fornecidos ao deixar o seu 

comentário em nosso blog são utilizados apenas para a sua correta identificação no 

comentário, inexistindo qualquer uso posterior. 

A coleta de dados também acontecerá caso você demonstre interesse em algum dos 

serviços por nós oferecido, bem como em virtude de alguma vaga de emprego ofertada 

pela ABEP, mas isso porque essas informações são necessárias para que possamos 

contactá-lo e atendê-lo da melhor forma possível.  

Processo de Filiação  

A ABEP também precisa coletar alguns dados quando o usuário do site deseja iniciar o 

processo para tornar-se um filiado da Associação. Mas ressaltamos que, todas as 

informações coletadas são essenciais para conclusão desse processo, sendo que todos 



 
 

os dados compartilhados por você conosco, nesse momento, serão utilizados apenas 

para a finalidade de conclusão de sua filiação.  

Filiados  

Enquanto filiados da ABEP, as informações coletadas quando da filiação são essenciais 

para a manutenção da condição de filiado, sendo que estes dados serão utilizados 

apenas para atendimento às finalidades das quais estão sujeitos os filiados, conforme 

previsto no Estatuto Social da ABEP.  

CRQ 

A plataforma de garantia de qualidade do recrutamento de respondentes de pesquisa 

qualitativa da ABEP, a CRQ, também visa assegurar a proteção de todas as informações 

coletadas dos titulares de dados pessoais, de modo que, quando da coleta de dados 

para os fins das pesquisas realizadas pela ABEP, para as empresas, a única finalidade 

para a qual essas informações são coletadas é para propiciar as pesquisas.  

Na hipótese de você, como usuário do site da ABEP, precisar obter mais informações 

sobre a plataforma CRQ, a ABEP também realizará a coleta de alguns dados que são 

essenciais para que seja possível contatá-lo posteriormente.  

Ao nos fornecer suas informações, você concorda e nos permite utilizá-la em 

conformidade com a presente Política de Privacidade. 

Ressaltamos sobre a importância da veracidade das informações por você fornecidas, de 

modo que apenas com os dados corretos poderemos contatá-lo. Ademais, as declarações 

e informações por você disponibilizadas são de sua responsabilidade, cabendo-lhe arcar 

com os prejuízos que vier a causar a si mesmo, à ABEP e/ou terceiros. 

  

Como utilizamos os seus dados pessoais  

Como um de nossos objetivos é assegurar que a sua experiencia com a ABEP seja 

positiva, e que todas as suas dúvidas sobre o nosso trabalho ou conteúdo sejam sanadas, 

as informações que você nos envia são indispensáveis para que possamos atendê-los.  

De mesmo modo, sempre que o seu contato com a associação envolver o envio de 

currículo para trabalhar conosco, solicitação de cadastro para newsletter, processo de 



 
 

filiação e quaisquer questões relacionadas às mensalidades, é de igual indispensabilidade 

que essas informações nos sejam fornecidas para que consigamos entrar em contato 

com você.  

 

 

Cookies 

Algumas informações sobre você também poderão ser coletadas durante a sua visita ao 

nosso site e Plataforma CRQ, por meio de cookies, sendo que sempre será de sua escolha 

aceitar esses cookies ou não, bastando que realize a configuração em seu navegador, 

na opção de preferencias de cookies.  

Os cookies são informações armazenadas no dispositivo utilizado por você para acessos 

aos nossos serviços, o que possibilita que o site ou Plataforma CRQ reconheçam seu 

dispositivo em uma próxima visita.  

Os cookies, quanto à finalidade, são classificados em: estritamente necessários, de 

performance, de funcionalidade e de segurança. A ABEP só utiliza cookies estritamente 

necessários. 

Portanto, algumas funcionalidades que o site e Plataforma CRQ da ABEP oferecem, 

dependem desses cookies para um funcionamento correto, de forma que o bloqueio dos 

cookies poderá afetar alguns desses serviços.  

 

Os cookies instalados em nosso site e Plataforma CRQ estão detalhados a seguir: 

 

Nome do cookie Titular do cookie Tipo de cookie Finalidade do cookie Vida útil 

ABRAffinity ABEP Necessário Garantir o 
funcionamento do 
site 

Até o fim da  
sessão 

ABRAffinitySameSite ABEP Necessário Garantir o 
funcionamento do 
site 

Até o fim da  
sessão 

ASP.NET_SessionId ABEP Necessário Garantir o 
funcionamento do 
site 

Até o fim da  
sessão 

 



 
 

Compartilhamento de dados com terceiros  

A ABEP não realiza compartilhamento com terceiros dos dados coletados em seu site, 

ou das informações de navegação dos usuários. Apenas compartilha os dados imputados 

na plataforma CRQ, conforme tópico próprio. 

 

 

Tempo que seus dados pessoais são mantidos 

Como os dados coletados pela Associação são necessários para atender a determinados 

propósitos, a ABEP apenas os mantem até que a finalidade para a qual foram coletados 

seja atingida, de modo a garantir que o pedido solicitado ou o serviço prestado dar-se-

á de maneira eficaz.  

Em relação ao armazenamento dos currículos daqueles que têm interesse em trabalhar 

conosco, a ABEP os mantém por um período de 1 mês, mas caso deseje que façamos a 

exclusão antes do término desse período, poderá realizar uma solicitação para tanto 

através do e-mail: lgpd@abep.org. 

Quanto às informações de navegação no site e Plataforma CRQ, em decorrência de 

determinações legais, realizamos a coleta dessas informações e as mantemos 

armazenadas pelo período de 6 meses.  

Os dados dos respondentes de pesquisa qualitativa na Plataforma CRQ serão mantidos 

pelo tempo necessário para atingir a finalidade para a qual foram coletados, conforme 

especificado no termo de consentimento ou até que o titular requeira a retificação, 

eliminação, revogue o consentimento ou solicite a portabilidade.  

 

Acesso as suas informações  

A ABEP se preocupa com a segurança das suas informações, então, para que consigamos 

atendê-los de forma condizente com a proteção de seus dados pessoais, a Associação 

mantém controle sobre quem pode acessar os dados que por você são compartilhados 

conosco. Para tanto, somente têm acesso às informações, pessoas autorizadas da ABEP, 



 
 

de modo que o acesso dar-se-á apenas para garantir o cumprimento das atividades ora 

mencionadas na presente Política.  

Além disso, a ABEP adota mecanismos e medidas necessárias e cabíveis para evitar 

problemas como, risco de perda, mau uso, subtração ou alteração dos dados que você 

compartilhou com a Associação.  

 

Outras aplicações 

Eventualmente, quando o site ou Plataforma CRQ da ABEP remeter o seu acesso a outro 

aplicativo ou plataforma, tais como, Twitter, Linkedln, Instagram, Facebook etc., você 

passa a submeter-se à Política de Privacidade do site ou da aplicação que estiver 

acessando. Dessa forma, a presente Política não será mais aplicada em caso de 

compartilhamento de dados pessoais que você venha a fazer ou mesmo aos dados que 

nesses ambientes vierem a ser coletados.  

Ressaltamos a importância de você realizar uma consulta às Políticas de Privacidade 

desses sites ou aplicações, pois a ABEP não tem nenhum controle sobre o conteúdo, 

coleta, transferência, compartilhamento ou armazenamento de seus dados pessoais que 

podem acontecer nesses locais.  

 

Autoridade Pública  

A ABEP, assumindo o compromisso de proteger os seus dados pessoais, não realiza o 

compartilhamento das informações por você compartilhada conosco, com terceiros. A 

disponibilização de seus dados com às Autoridades Públicas por parte da ABEP, somente 

ocorrerá quando a requisição para tanto ocorrer nos moldes da legislação vigente. Caso 

a solicitação não esteja em conformidade com as determinações legais, nenhum 

compartilhamento de seus dados será realizado.  

 

Coleta de dados de menores de idade 

Dada a peculiaridade do escopo da ABEP, nenhum dado pessoal de crianças e 

adolescentes serão coletados no site de forma intencional. Caso você seja menor de 



 
 

idade e deseje entrar em contato com a Associação, tirar dúvidas ou utilizar alguma das 

funcionalidades oferecidas em nosso site, sobre as quais exista a necessidade de 

compartilhamento de seus dados pessoais, peça que seus pais ou responsáveis realizem 

o procedimento em seu nome.  

 

Seus direitos  

Você, como usuário do site e/ou outros serviços da ABEP ou cadastrado da Plataforma 

CRQ, como respondente de pesquisa qualitativa e titular de dados por nós coletados, 

possui direitos que dizem respeito ao tratamento de seus dados pessoais. Esses direitos 

materializam-se na possibilidade que você tem de:  

• Confirmar a existência de um tratamento e o acesso aos dados que a ABEP tem 

sobre você;  

• Retificar ou atualizar seus dados pessoais que estejam inexatos ou 

desatualizados; 

• Solicitar a exclusão de dados pessoais sobre você que estejam no banco de 

dados da ABEP, com exceção das hipóteses em que esse direito possa se ver 

limitado conforme previsão legal;  

• Solicitar portabilidade de seus dados pessoais, de forma estruturada, a outro 

fornecedor de serviço ou produto;  

• Retirar o seu consentimento para qualquer finalidade para a qual ele foi obtido 

pela ABEP, a qualquer momento.   

 

Assim, caso seja de seu interesse entrar em contato conosco para tirar dúvidas sobre 

seus dados ou em relação à esta Política de Privacidade, ou caso queira exercer algum 

de seus direitos, poderá fazê-lo através de nosso DPO, Mariana Lucena, nos seguintes 

canais de atendimento:  

▪ E-mail: lgpd@abep.org 

▪ Telefone: 11 3078-7744 e 11 97144-5675 

▪ Endereço: Avenida Nove de Julho, 4865 – conjunto 31 A – Jd. Paulista – CEP 

01407-100 – São Paulo - SP  

mailto:lgpd@abep.org


 
 

Para que a ABEP possa te ajudar, é importante que as informações fornecidas por você, 

para que possamos entrar em contato, sejam exatas, pois só assim conseguiremos ter 

certeza de que é você quem está solicitando algo para a Associação.  

Caso você opte por não receber mais informações sobre a ABEP, poderá entrar em 

contato conosco diretamente pelo e-mail lgpd@abep.org, solicitando a retirada de suas 

informações de nosso mailing.  

 

Atualização da presente Política de Privacidade 

O compromisso de proteção com seus dados pessoais é um trabalho constante, por isso, 

a presente Política de Privacidade sujeita-se a regulares atualizações, com o intuito de 

garantir que o uso das suas informações esteja em conformidade com as Leis de 

proteção de dados pessoais aplicáveis.  

Assim, nós nos reservamos o direito de revisar esta Política, a qualquer tempo, podendo 

ser quando da implementação de novas ferramentas tecnológicas, ou sempre que ABEP 

julgar necessário, visando oferecer a você uma maior segurança.   

mailto:lgpd@abep.org

