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Site Bachmann 

Política de Privacidade 
Revisão R1, de 16.09.21 

Estamos comprometidos em proteger os Usuários do Site Bachmann e os 
Assinantes de nossas Newsletters por meio de um elevado padrão de 
privacidade e segurança dos dados e pela transparência nas ações e 
requisitos. Por favor, leia cuidadosamente esta Política de Privacidade e, 
caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 

 

Esta Política de Privacidade explica como lidamos com os seus dados e 
informações pessoais e empresariais fornecidos em nosso relacionamento. 
Valorizamos sua confiança e, por isso, nos esforçamos para apresentar esta 
política em linguagem clara e simples. Este documento foi estruturado para 
que possa encontrar rapidamente as respostas às perguntas que mais lhe 
interessam. 

Somos rigorosos em relação à privacidade e, portanto, manteremos seus 
dados em absoluto sigilo.  

1 Quais informações são coletadas no registro?  

1.1 Informações obrigatórias pessoais dos usuários 

As seguintes informações, exigidas no momento do cadastramento, são 
essenciais para que possamos nos relacionar: Nome e endereço de e-mail. 
Uma vez registrado, você passa a não ser mais anônimo.  

1.2 Informações opcionais 

No registro, ou posteriormente, solicitamos outras informações, não 
obrigatórias, que nos permitem te conhecer para oferecer um produto melhor. 
Essas informações adicionais são: 

• Endereço 
• Telefone 
• Posição ou função 
• Razão social/Nome fantasia da empresa onde trabalha 
• CNPJ 
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1.3 Configurações de conta 

É possível definir várias preferências e fornecer informações adicionais 
durante o processo de registro ou posteriormente como, por exemplo, informar 
o interesse ou não de receber ofertas adicionais ou de nossos parceiros. 

Esses parâmetros são preservados em seu cadastro ou em outros sistemas 
para que possamos atender aos seus desejos. Mas podem ser alterados por 
você a qualquer momento. 

1.4 Outros dados que você intencionalmente compartilha 

Ainda poderemos coletar informações pessoais ou dados se você as oferecer 
em outros contextos. Por exemplo, se nos fornecer informações de perfil, 
depoimentos ou participar de uma pesquisa, concurso ou promoção. 

1.5 Dados de uso 

Poderemos coletar seus dados de uso sempre que interaja com os nossos 
serviços. Eles podem incluir as páginas da web acessadas, onde você clica, 
quando executou as ações e assim por diante. Além disso, como a maioria dos 
sites atuais, nossos servidores mantêm arquivos de log que registram os dados 
sempre que um dispositivo acessa os servidores. Os arquivos de registro 
contêm dados sobre a natureza de cada acesso, inclusive o endereço IP de 
origem, os provedores de serviços de internet, os arquivos visualizados em 
nosso site (como páginas HTML, gráficos etc.), versões de sistema operacional 
e as informações de data e hora. 

1.6 Dados de referência 

Se você chegar a nós a partir de uma fonte externa (como um link em outro 
site ou em um e-mail), poderemos registrar informações sobre a fonte que o 
encaminhou para nós. 

2 Como utilizamos as informações fornecidas? 

Tratamos seus dados pessoais e demais informações cadastrais como 
informações privadas, inclusive na eventual utilização comercial, para fins de 
pesquisa e para o fornecimento de nossos serviços. Mas esta Política não 
restringe nosso uso dos dados e informações que você tenha disponibilizado 
publicamente na Internet. Veja adiante as maneiras específicas pelas quais 
usamos essas informações.  

2.1 Para fornecer a você os nossos serviços 

Tuas informações pessoais poderão ser usadas para autenticar o acesso aos 
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nossos Sites e para permitir os contatos previstos nesta Política de 
Privacidade, incluindo o envio das Newsletters e, quando autorizado, de 
informações de nossos parceiros. 

2.2 Para gerir os nossos serviços 

2.2.1 Para monitorar, manter e melhorar os nossos serviços e funcionalidades 

Podemos usar suas informações para fins internos, para manter nossos 
serviços seguros e operacionais, para solução de problemas e testes e para a 
melhoria do serviço, marketing e pesquisa e desenvolvimento. Internamente 
realizamos análises estatísticas e de outras informações que recolhemos 
(incluindo dados de uso, dados do programa, os dados de referência, 
respostas aos questionários e informações sobre tags de página), para 
analisar e medir o comportamento e tendências, para entender como as 
pessoas usam nossos serviços e para acompanhar, solucionar problemas e 
melhorar nossos serviços.  

Nenhuma pessoa poderá ser razoavelmente identificada ou ligada a qualquer 
parte das informações que compartilharmos com terceiros para melhorar ou 
promover os nossos serviços. 

2.2.2 Para evitar atividades potencialmente ilegais 

Podemos fazer uso de sistemas automatizados que filtram conteúdos para 
detectar atividades de phishing, spam e fraude, para filtrar e evitar atividades 
indesejáveis ou abusivas.  

2.2.3 Para criar outros serviços, recursos ou conteúdos 

Podemos monitorar teus acessos aos nossos Sites e às Newsletters e usar 
essas informações de forma agregada e anônima, visando aprimoramento dos 
serviços e oferta de melhores conteúdos. Tais informações não incorporarão 
qualquer dado que possa te identificar de forma individual. 

2.2.4 Para facilitar a criação de contas e o processo de login 

Se você optar por vincular a sua conta nos Sites a uma conta de terceiros 
(como a conta do Google ou do Facebook), podemos usar a informação que 
você nos permitiu recolher de terceiros para facilitar a criação da conta, o 
processo de login e para fornecer recursos adicionais, serviços e conteúdos 
personalizados. Não use um endereço de e-mail de trabalho para nossos 
serviços, a menos que você tenha autorização para fazê-lo. 

2.2.5 Para contatá-lo sobre o seu serviço ou sua conta 

Podemos enviar comunicações de natureza transacional (por exemplo 
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alterações nos nossos serviços ou políticas, um e-mail de boas-vindas quando 
você se registra etc.). Você não pode optar por não receber essas 
comunicações, uma vez que são essenciais para fornecermos nossos serviços. 

2.2.6 Para contatá-lo para fins de marketing (se você escolher esta opção) 

Durante o processo de registro em nossos Sites ou assinatura das 
Newsletters, poderá ser solicitada sua permissão para usar as informações 
para contatá-lo para fins promocionais. Você pode optar por não receber essas 
comunicações nesse momento ou posteriormente. Observe que as 
Newsletters poderão incluir mensagens promocionais de nossos parceiros e 
patrocinadores. 

Caso não opte por cancelar essa permissão, poderemos enviar ofertas de 
empresas parceiras, cuidando para que o volume seja pequeno e as ofertas 
guardem relação com o que acreditamos seja de teu interesse. 

Excepcionalmente, poderemos enviar mensagens de texto aos Usuários. As 
mensagens poderão conter ofertas de assinaturas, avisos ou informações 
relevantes. Nós não compartilharemos os seus dados telefônicos com ninguém. 
Se não desejar mais receber nossas comunicações através desses meios, por 
favor, informe. 

2.3 Para dar endosso ao nosso trabalho. 

A sua citação como Usuário de nossos serviços só ocorrerá se houver 
concordância expressa nesse sentido. 

3 Com quem compartilhamos ou divulgamos suas informações? 

Reconhecemos que você nos confiou a missão de proteger a privacidade de 
suas informações pessoais e empresariais. Como essa confiança é muito 
importante para nós, só iremos divulgar ou compartilhar suas informações 
pessoais ou organizacionais com terceiros em uma das seguintes situações: 

3.1 Clientes de outros serviços 

Em algumas oportunidades, faremos uso das informações para realizar 
estudos e colher elementos para serviços de consultoria, para projetos de 
pesquisa, para publicações e para programas de capacitação. Nesses casos 
serão usadas apenas informações não identificadas ou agregadas, para que 
pessoas ou organizações não possam ser razoavelmente identificados por 
elas, preservado o seu anonimato. 
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3.2 Nossos prestadores de serviços 

Usamos terceiros que nos ajudam a fornecer os serviços. Poderemos dar a 
alguns desses provedores o acesso à sua informação, mas apenas na medida 
necessária para executar os serviços necessários. Também implementamos 
proteções técnicas e contratuais para garantir a confidencialidade de suas 
informações pessoais e de sua organização. Seus dados são mantidos e 
utilizados apenas para a prestação de serviços por nós, e tratados em 
conformidade com esta Política de Privacidade. Exemplos de provedores de 
serviços incluem serviços de hospedagem, provedores de serviços de e-mail, 
serviços de cobrança bancária e ferramentas de análise de tráfego na web. 

3.3 Fornecedores de serviços de marketing 

Podemos solicitar que redes de publicidade exibam anúncios de promoção dos 
nossos serviços em outros sites. Essa solicitação de exibição de anúncios 
pode ser feita com base na presença de um cookie. No entanto, nenhuma outra 
informação pessoal será compartilhada com o anunciante. Nossos parceiros 
de publicidade podem utilizar cookies e tags de página ou web beacons para 
coletar algumas informações não pessoais sobre suas atividades nesse e em 
outros sites, visando fornecer publicidade direcionada com base em seus 
interesses. Caso você não queira que essas informações sejam usadas para 
a finalidade de veicular anúncios direcionados, é possível cancelar sua 
inscrição. 

Não compartilhamos ou abusamos do teu endereço de e-mail nem o 
venderemos para terceiros. 

3.4 Aqueles exigidos por lei 

Poderemos revelar suas informações conforme exigido ou permitido por lei ou 
quando acreditarmos que a divulgação seja necessária para proteger nossos 
direitos, sua segurança ou a de outras pessoas ou para cumprir com um 
procedimento ou ordem judicial, intimação ou outro processo legal exigido. 

3.5 A um novo proprietário, se houver alteração na posse da propriedade 

Se houver transferência de propriedade de nossa empresa, ou ocorrer uma 
reorganização societária (incluindo uma fusão ou consolidação) ou qualquer 
outra ação de transferência de posse, você concorda expressamente que 
façamos a transferência de suas informações para o novo proprietário ou 
entidade sucessora, para que haja continuidade na oferta dos serviços. 

3.6 A quem você concordar expressamente 

Podemos pedir a sua autorização expressa para fornecer as suas informações 
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de contato a terceiros para fins diversos, inclusive para permitir que esses 
terceiros entrem em contato com você para fins de marketing. Você pode até 
revogar sua permissão, mas se quiser parar de receber comunicações de 
terceiros para quem nós já fornecemos suas informações com sua permissão, 
você terá que entrar em contato diretamente com o terceiro. 

4 Quais são os seus direitos sobre suas informações? 

Você poderá: 

4.1.1 Atualizar e corrigir suas informações 

Permitimos que você atualize e corrija as suas informações e preferências a 
qualquer momento, incluindo a opção de receber ou não as Newsletters e 
outras informações. 

4.1.2 Cancelar a sua conta. 

Para cancelar sua conta, clique no link de descadastro ou entre em contato 
conosco. O cancelamento da conta fará com que todos os seus dados de 
Usuário sejam excluídos permanentemente de nossos sistemas dentro de um 
período razoável, como permitido por lei, e irá desativar o seu acesso a 
quaisquer outros serviços que requeiram esse registro. 

Vamos responder a qualquer solicitação, bem como qualquer pedido 
adequado para acessar, corrigir, atualizar ou apagar suas informações 
pessoais dentro do período especificado por lei (se aplicável) e sem atraso 
excessivo. Prontamente atenderemos as solicitações para apagar dados 
pessoais, a menos que o pedido não seja tecnicamente viável ou esses dados 
sejam obrigados a ser mantidos por lei (caso em que iremos bloquear o acesso 
a esses dados, se requerido por lei). 

4.1.3 Apagar dados pessoais fornecidos 

A exclusão de dados na forma descrita no item anterior não excluirá 
permanentemente os dados que foram fornecidos. Poderemos reter seus 
dados pessoais excluídos por um tempo limitado, para o caso em que exclua 
alguma coisa por acidente e necessite restaurá-la (o que pode ser solicitado 
entrando em contato conosco). Mas, na medida do permitido por lei, se pedir 
para cancelar sua conta eliminaremos definitivamente os seus dados. 

5 Por quanto tempo mantemos os seus dados?  

Em geral, mantemos os dados durante o tempo que você tiver uma conta 
conosco, ou para cumprir com nossas obrigações legais, resolver disputas, ou 
fazer valer os nossos acordos. Dados que são excluídos de nossos servidores 
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poderão permanecer como cópias residuais em mídia de backup off site por 
tempo indeterminado. 

6 Outras informações importantes 

6.1 Alterações nesta política de privacidade.  

Podemos modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mas 
se fizermos isso, iremos notificá-lo das alterações através da publicação nos 
nossos Sites. Se determinarmos que as mudanças são substanciais, 
forneceremos um aviso adicional, com destaque, conforme apropriado às 
circunstâncias, como por e-mail ou de outra forma. Se, depois de informado 
sobre essas mudanças, continuar a usar os nossos serviços além do período 
estipulado no aviso prévio, você será considerado como tendo consentido 
expressamente com as mudanças. Se você não concordar com os termos 
desta Política de Privacidade ou sobre qualquer Política de Privacidade 
atualizada, poderá se descadastrar a qualquer momento. 

6.2 Segurança 

Estamos comprometidos com a manipulação de suas informações pessoais e 
organizacionais com integridade e cuidado. No entanto, independentemente 
das proteções e precauções que tomamos, há sempre o risco de que seus 
dados pessoais e de sua organização possam ser vistos e utilizados por 
terceiros não autorizados, como resultado da coleta e transmissão de dados 
por meio da internet. Assim, você deve ter conhecimento que fornece os dados 
por sua conta e risco. Em caso de qualquer dúvida sobre a segurança de suas 
informações pessoais, entre em contato. 

6.2.1 Localização de dados 

Nossos servidores estão localizados nos Estados Unidos, para que suas 
informações pessoais sejam hospedadas e processadas por nós com a 
máxima segurança. Suas informações pessoais e organizacionais também 
podem ser processadas ou transferidas ou divulgadas no Brasil e em outros 
países onde nossos prestadores de serviços ou servidores estejam localizados. 

6.2.2 Comunicação de dados 

Usamos sistemas de terceiros para colher e manter os dados fornecidos. 
Somos cuidadosos na escolha desses fornecedores, mas estamos sujeitos aos 
riscos típicos desses sistemas. 

6.2.3 Cookies 

Nossos parceiros e nós poderemos usar cookies e tecnologias semelhantes. 
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Cookies são pequenos arquivos de dados que são armazenados no dispositivo 
que você usa para acessar nossos serviços, para que possamos reconhecer 
os usuários repetidos. Cada cookie expira após determinado período, 
dependendo da finalidade do uso dele. Poderemos usar cookies e tecnologias 
semelhantes por vários motivos: 

6.2.3.1 Para tornar a utilização mais fácil 

Se você usar o recurso “Lembrar meus dados” quando entrar em sua conta, 
poderemos armazenar seu nome de usuário em um cookie para tornar o seu 
acesso mais rápido quando você retornar aos Sites. 

6.2.3.2 Por motivos de segurança 

Nós poderemos usar cookies para autenticar a sua identidade, por exemplo, 
confirmando se você está realmente conectado aos Sites. 

6.2.3.3 Para lhe fornecer um conteúdo personalizado 

Poderemos armazenar suas preferências nos cookies para personalizar o 
conteúdo exibido. Também poderemos usar cookies para garantir que os 
usuários não consigam responder pesquisas já concluídas. 

6.2.3.4 Para melhorar nossos serviços 

Poderemos usar cookies para medir o uso dos Sites e dados de referência, 
bem como, ocasionalmente, exibir versões diferentes de conteúdo para você. 
Essa informação nos ajuda a desenvolver e melhorar os serviços e otimizar o 
conteúdo exibido aos usuários. 

6.2.3.5 Para apresentar anúncios para você 

Nós, ou nossos prestadores de serviços e terceiros, com quem trabalhamos 
em conjunto, podemos colocar cookies quando você visita nossos Sites ou 
outros, ou ao abrir e-mails que enviamos para você, com o intuito de fornecer 
conteúdo de marketing sob medida (sobre nossos serviços ou outros) e para 
avaliar se os conteúdos são úteis. Por exemplo, podemos avaliar quais 
mensagens e anúncios são clicados na maioria das vezes, e se esses cliques 
levam os usuários a fazer melhor uso de nossos recursos e serviços.  

6.2.3.6 Google Analytics 

Além dos itens citados anteriormente, podemos implementar em nossos Sites, 
e outros serviços, recursos do Google Analytics que oferecem suporte à 
exibição de publicidade, incluindo redirecionamento. Os visitantes de nossos 
Sites podem não optar por certo tipo de rastreamento do Google Analytics, 
personalizar os anúncios do Google usando o Gerenciador de Preferências 
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dos anúncios do Google e saber mais sobre como eles são apresentados, 
exibindo a Central de Ajuda para Anúncios de Clientes. Se você não pretende 
participar do Google Analytics, também pode baixar o complemento de 
navegador “opt out” do Google Analytics. 

Não acreditamos que os cookies sejam ruins, mas você pode optar por instruir 
seu navegador para não aceitar cookies ou para adverti-lo antes de aceitar 
cookie de um site em que esteja navegando. Consulte a documentação de 
configuração do seu navegador para saber como fazer isso.  

Observe que isso pode afetar negativamente a sua capacidade de utilizar 
plenamente os nossos serviços. A habilitação de cookies garante uniformidade 
na navegação em nossos Sites. 

6.2.4 Blogs e fóruns 

Nossos Sites podem oferecer blogs acessíveis ao público e fóruns da 
comunidade. Você deve estar ciente de que todas as informações que fornecer 
nessas áreas poderão ser lidas, coletadas e utilizadas por outras pessoas que 
acessá-las. Nós não somos responsáveis por nenhuma informação pessoal ou 
empresarial que você optar por apresentar nessas áreas. Para solicitar a 
remoção de suas informações pessoais do nosso blog ou do fórum da 
comunidade, entre em contato. Se não for possível atender ao seu pedido, 
informaremos o motivo. Os sistemas de comentários dos nossos blogs são 
gerenciados por terceiros que podem solicitar uma inscrição para a publicação 
de um comentário. Consulte a política de privacidade do gestor do site para 
saber como ele usa suas informações. 

6.2.5 Recursos de mídias sociais 

Nossos Sites podem incluir recursos de mídias sociais, tais como o botão Like 
(Curtir) do Facebook. O uso desses recursos pode permitir a coleta do seu 
endereço IP, detectar quais páginas você está visitando e definir um cookie 
para que o recurso funcione corretamente. Sua interação com estes recursos 
é regida pela política de privacidade fornecida pelos terceiros responsáveis por 
tais recursos. 

6.2.6 Rastreamento online 

Atualmente não processamos nem cumprimos com nenhum sinal “não 
rastrear”, nem outro mecanismo similar que indique uma solicitação para 
desativar o rastreamento online de usuários individuais que visitem nossos 
Sites ou usam nossos serviços (salvo indicação ao contrário em uma 
declaração de privacidade específica do serviço). 
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6.2.7 Segurança de menores 

Nossos serviços não são destinados e não devem ser utilizados por menores 
de idade. Não coletamos dados pessoais de menores nem lhes permitimos o 
cadastramento. Se chegar ao nosso conhecimento que recolhemos dados 
pessoais de um menor, poderemos excluir essas informações sem aviso prévio. 
Se você tiver razões para acreditar que isso tenha ocorrido, entre em contato 
conosco. 

6.2.8 Controles da versão em português 

Traduções desta Política de Privacidade para idiomas que não sejam o 
português podem ser providenciadas para sua comodidade. Entretanto, no 
caso de qualquer ambiguidade ou conflito entre as traduções, prevalece a 
versão em português. 

6.3 Sobre os endereços IP 

Nossos servidores podem registrar os endereços IP de entrada de visitantes 
ao nossos Sites (não importando se o visitante tem ou não uma conta) e 
armazenar os endereços IP em arquivos de log. Podemos usar esses arquivos 
de log para diversos fins, tais como a administração e manutenção do sistema, 
manutenção de registros, monitoramento de sites que referenciem o usuário, 
inferir a sua localização e para fins de segurança (por exemplo, controlar o 
abuso, spam e ataques DDOS). Também podemos armazenar os endereços 
IP juntamente com algumas ações que você tome no nosso sistema. Ao 
concordar com esta Política de Privacidade, você concorda expressamente 
que usemos seu endereço IP para os fins indicados anteriormente. Se você 
não quiser consentir no uso de seu endereço IP, você deverá cancelar a sua 
conta. 

6.4 Política AntiSpam 

6.4.1 E-mail e conteúdo proibido 

Nossas Newsletters e mensagens de e-mail, de produtos e parceiros, são 
enviadas apenas às pessoas que tenham aceitado receber tais conteúdos. 

Nós não gostamos de receber spam e não acreditamos que negócios possam 
dar certo com práticas desrespeitosas. Entretanto, consideramos os Usuários 
como interessados em informações sobre o uso de indicadores de 
desempenho e benchmarking na gestão. Assim, eventualmente enviamos 
notificações por e-mail.  
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6.4.2 Denúncia de spam 

Se não desejar mais receber nossas comunicações, basta clicar no link de 
descadastramento na parte inferior de todos os e-mails que enviamos. 

Caso você entenda que recebeu alguma mensagem não-solicitada de nossa 
parte, por favor, avise-nos. Analisaremos o conteúdo de imediato. E, se 
suspeitar que nosso sistema foi utilizado por alguém para envio de spam, entre 
em contato conosco que investigaremos. 

7 Consentimentos 

É importante entender que tuas informações pessoais, de contato e quaisquer 
outras, fornecidas durante o cadastramento passam a fazer parte do nosso 
sistema de CRM e poderão ser usadas para fins de comunicação, envio de 
informações adicionais sobre nossos produtos, de organizações parceiras e 
para fins de publicidade, respeitadas as opções marcadas nos campos 
próprios do formulário de registro. 

As informações pessoais e organizacionais, conforme descrito nesta política 
de privacidade, são coletadas, armazenadas, usadas e/ou processadas de 
acordo com a Lei brasileira n. º 12.965/2014. Ao clicar em uma das caixas de 
permissões de envio, você aceitará esta Política de Privacidade, e 
concordando expressamente com a seguinte redação: 

 “Você consente com a coleta, utilização, divulgação e processamento 
de seus dados pessoais, e dos dados cadastrais e de desempenho de sua 
organização, na forma descrita nesta Política de Privacidade, incluindo 
nossos procedimentos relativos aos cookies, endereços IP e arquivos de log. 

 Você aceita e concorda que nós poderemos transferir seus dados para 
processadores de dados localizados em outros países. Seu consentimento é 
voluntário, e você poderá revogá-lo a qualquer momento. Observe que se você 
optar por não consentir, não poderemos oferecer os nossos serviços. 

 Você consente que compartilhemos os seus dados pessoais e 
organizacionais com os prestadores de serviços que nos ajudam a fornecer 
nossos serviços. 

 Se você tiver ativado os cookies no seu navegador web, você concorda 
com o uso de cookies conforme descrito nesta política de privacidade.” 

8 Questionamentos legais 

No caso de quaisquer disputas legais entre o Usuário e nossa empresa, 
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prevalece o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, como o único 
competente para dirimir qualquer litígio. 

9 Feedback 

Nos dedicamos a oferecer um serviço de excelência em informações e 
consultorias no uso de indicadores de desempenho. Comentários, críticas, 
pedidos de esclarecimento e sugestões para a melhoria desta Política de 
Privacidade serão bem recebidos em privacidade@bachmann.com.br.  

 

As cláusulas contratuais desta Política de Privacidade foram atualizadas pela 
última vez em 11.09.21, estão válidas a partir de 16.09.21 e permanecerão 
disponíveis no Site para consulta pelos Usuários. 

 


