This is the English version. Scroll down for the Portuguese version.

DATA PRIVACY POLICY
Security is one of the values of InoCrowd, and as such we are committed to protect your
personal data. We conduct our business in compliance with applicable laws on data
protection and data security. The privacy policy laid out below, was defined to help you
understand what data InoCrowd collects, and which controls are used to safeguard that
data.
Personal data
Through our website (www.inocrowd.com), InoCrowd will not collect any personal data
about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you
voluntarily choose to provide us with it (e.g. by registration, contact), provide your
consent, or unless otherwise permitted by applicable laws and regulations for the
protection of your personal data.
Purpose of Use
When you do provide us with personal data, that data is used to provide you access to
specific information and challenges, and also to support our customer relationship with
you, thus:
-

We may store and process personal data to better understand your business needs
and how we can improve our products and services; or

-

We may use your personal data to contact you about an InoCrowd offer in support of
your business needs, to conduct online surveys to understand better our customers'
needs or to advertise new challenges.

If you choose not to have your personal data used to receive information on new
challenges, we will respect your choice. We do not sell or otherwise market your personal
data to third parties.
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Purpose Limitation
InoCrowd will collect, use or disclose personal data supplied by you online only for the
purposes disclosed to you, unless the disclosure:
-

Is a use of the personal data for any additional purpose that is directly related to the
original purpose for which the personal data was collected;

- Is necessary to prepare, negotiate and perform a contract with you;
- Is required by law or the competent governmental or judicial authorities;
- Is necessary to establish or preserve a legal claim or defense;
- Is necessary to prevent fraud or other illegal activities, such as willful attacks on InoCrowd’s
IT environment.
Communications or Utilization Data
Through your use of telecommunications services to access our Web site, your
communications data (e.g. Internet protocol address) or utilization data (e.g. information
on the beginning, end and extent of each access, and information on the
telecommunications services you accessed) are technically generated and could
conceivably relate to personal data. To the extent that there is a compelling necessity, the
collection, processing and use of your communications or utilization data will occur and will
be performed in accordance with the applicable data privacy protection legal framework.
Non-Personal Data Collected Automatically
When you access the website InoCrowd.com, we may automatically (i.e., not by
registration) collect non-personal data (e.g. type of Internet browser and operating system
used, domain name of the Web site from which you came, number of visits, average time
spent on the site, pages viewed). We may use this data to monitor the attractiveness of our
web site and improve their performance or content.
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"Cookies" – Information Stored Automatically on Your Computer
When you visit InoCrowd.com, we may store some data on your computer in the form of a
"cookie" to automatically recognize your PC next time you visit. Cookies can help us in
many ways, for example, by allowing us to tailor a Web site to better match your interests
or to store your password to save you having to re-enter it each time. If you do not wish to
receive cookies, please configure your Internet browser to erase all cookies from your
computer's hard drive, block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored.
Security
We take appropriate security measures to protect against unauthorized access to or
unauthorized alteration, disclosure or destruction of data. These include internal reviews
of our data collection, storage and processing practices and security measures, including
appropriate encryption and physical security measures to guard against unauthorized
access to systems where we store personal data.
We restrict access to personal information to InoCrowd’s employees, contractors and
agents, who need to know that information in order to process it on our behalf, always
according to the “least privilege principle”. These individuals are bound by
confidentiality obligations and may be subject to discipline, including termination and
criminal prosecution, if they fail to meet these obligations.
Links to Other Web Sites
Our website may contain links to other websites. InoCrowd is not responsible for the
privacy practices or the content of other websites.
Questions and Comments
InoCrowd will respond to reasonable requests to review your personal data and to
correct, amend or delete any inaccuracies. If you have any questions or comments about
InoCrowd’s Data Privacy Policy (e.g. to review and update your personal data), please
send us an email to privacy@inocrowd.com.
Please, note that this Data Privacy Policy may change from time to time. We will not reduce
your rights under this Policy without your explicit consent. We will post any Data Privacy
Policy changes on our web site and, if the changes are significant, we will provide a more
prominent notice including, for certain services, e-mail notification of Data Privacy Policy
changes.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

A segurança é um dos valores da InoCrowd, e como tal comprometemo-nos a proteger os
seus dados pessoais. Fazemos negócios em conformidade com toda a legislação aplicável
ao nível da proteção de dados e segurança de informação. A política descrita abaixo, foi
definida para o ajudar a compreender que dados a InoCrowd recolhe e que controlos se
encontram implementados para os proteger.

Dados pessoais
Através do nosso website (www.inocrowd.com), a InoCrowd não recolhe quaisquer
dados pessoais sobre si (ex. nome, morada, numero de telefone ou endereço de e-mail),
a não ser quando enviados voluntariamente por si (ex. através de registo ou contacto
direto), quando nos seja dado consentimento para tal por si, ou quando permitido
legalmente para proteção dos seus dados.

Legitimidade de utilização
Quando nos envia os seus dados pessoais, os dados são usados para lhe proporcionar o
acesso a informação específica e aos desafios InoCrowd, bem como para apoiar o nosso
processo de “relação com o cliente”, enquanto tal:
-

Os seus dados pessoais podem ser arquivados e processados de modo a melhor
perceber as suas necessidades de negócio e para a InoCrowd melhor poder
melhorar os seus produtos e serviços; ou

-

Os seus dados pessoais podem ser usados para o contactar acerca de ofertas de
novos produtos ou serviços da InoCrowd para responder às suas necessidades, para
efetuar questionários online e para melhor perceber as necessidades dos nossos
clientes ou para anunciar novos desafios InoCrowd.

Caso não pretenda que os seus dados sejam utilizados para receber informação sobre
novos desafios InoCrowd, a InoCrowd respeitará essa decisão. Os seus dados nunca serão
vendidos ou partilhados com terceiros.
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Limitação da legitimidade
A InoCrowd irá registar, utilizar ou divulgar os dados pessoais por si fornecidos online
apenas com o propósito descrito nesta política a não ser que a utilização dos dados
pessoais:
-

Com outros propósitos além dos estabelecidos nesta política esteja diretamente
relacionada com o propósito original para o qual os dados foram registados;

- Seja necessária para preparar, negociar ou efetuar um contrato consigo;
- Sejam requisitados por lei ou por entidades governamentais ou judiciais competentes;
- Seja necessário estabelecer ou preservar uma reivindicação ou defesa legal; e
-

Seja necessário para prevenir contra atos de fraude ou outras atividades ilegais,
tais como ataques intencionais contra o ambiente de TI da InoCrowd.

Comunicações ou utilização dos dados pessoais
Através da utilização de serviços de telecomunicações para aceder ao nosso web site, a
comunicação (ex. endereços de protocolo internet) ou utilização dos dados (ex. informação
no início, fim e extensão de cada acesso e informação dos serviços de telecomunicação por
si acessíveis) são tecnicamente gerados e podem ser relacionados com dados pessoais.
Neste âmbito, caso existam uma necessidade para tal, o registo, processamento e
utilização dos serviços de telecomunicações ou utilização dos dados pode ocorrer e será
efetuada de acordo com a legislação em vigor e aplicável.

Registo de dados não-pessoais automaticamente
Quando acede ao website InoCrowd.com, existem dados não-pessoais (ex. tipo do

browser utilizado, sistema operativo, domínio de origem, número de visitas, tempo médio
despendido no site, páginas visitadas) que podem ser registados automaticamente (ex.
que não sejam fornecidos por si através de registo). A InoCrowd pode utilizar estes dados
para monitorizar a atividade do nosso site e melhorar a performance ou conteúdo.

2

InoCrowd | Política de Privacidade de Dados | Janeiro de 2017

"Cookies" – Informação armazenada automaticamente no seu computador
Quando acede ao website InoCrowd.com, existem dados que podem ser armazenados no
seu computador sob a forma de uma “cookie” de modo a que seja possível reconhecer
automaticamente o seu PC na próxima visita ao nosso site. Os cookies ajudam-nos de
várias formas, por exemplo, permitindo-nos adaptar o site para melhor responder aos seus
interesses, ou para armazenar a sua palavra-passe de forma a que não tenha de ser
introduzida em cada visita. Caso não pretenda receber cookies, deve configurar o seu

browser internet para apagar todos os cookies do seu computador, bloquear todas os
cookies ou receber um aviso antes do cookie ser armazenado.

Segurança
A InoCrowd toma as medidas de segurança apropriadas para proteger os dados pessoais
contra o acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizada. Estas medidas incluem
revisões internas às nossas práticas de registo, armazenamento e processamento, bem
como às práticas de segurança, incluindo mecanismos de encriptação e controlos de
acesso físico e lógico, contra o acesso não autorizado aos locais de armazenamento de
dados.

O acesso aos dados pessoais encontra-se restrito aos colaboradores da InoCrowd,
fornecedores e agentes que tenham a necessidade de acesso aos mesmos para os
processar quando mandatados pela InoCrowd para tal, e seguindo sempre o “princípio
do privilégio mínimo”. Estas pessoas encontram-se ao abrigo de acordos de
confidencialidade e sujeitos a medidas disciplinares, incluindo terminação de contrato e
acusação criminal, caso as obrigações não sejam cumpridas.

Links para outros web sites
O nosso site pode conter links para outros websites. A InoCrowd não é responsável
pelas práticas de privacidade ou conteúdo de outros websites.
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Questões e comentários
A InoCrowd compromete-se a responder a todos os seus pedidos razoáveis para revisão e
correção dos seus dados pessoais, alteração ou remoção de incoerências. Caso tenha
alguma questão ou comentário sobre a política de privacidade dos dados (ex. revisão e
atualização dos seus dados pessoais), por favor envie-nos um e-mail para o endereço
privacy@inocrowd.com.
Note que esta política de privacidade dos dados pode sofrer alterações. A InoCrowd não
irá diminuir os seus direitos definidos no âmbito desta política sem o seu consentimento
explícito. Todas as alterações a esta política serão publicadas no nosso site e, caso existam
alterações significativas, providenciaremos um aviso mais direto, incluindo, para
determinados serviços, notificações via e-mail das alterações da política de privacidade
dos dados.
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