Sales Navigator – Política de Privacidade
Casey Group (“TCG”) tem o compromisso de proteger a privacidade dos usuários do aplicativo
Sales Navigator (“Sales Navigator”). Esta Política de Privacidade descreve as nossas práticas de
confidencialidade com relação às informações obtidas por via do uso do Sales Navigator.
Observe que a utilização do Sales Navigator pode requerer acesso à Internet e o uso de
aplicativos e serviços de terceiros, como Apple Maps, (coletivamente referidos como “Serviços
de Terceiros”), e que esta Política de Privacidade não regula a coleta e uso de informações
pessoais por parte de tais Serviços de Terceiros. O TCG recomenda que você analise as
políticas de privacidade que se aplicam a tais Serviços de Terceiros.
Informações Coletadas. Quando você utiliza o Sales Navigator, o TCG coleta as informações
pessoais de duas maneiras. Em primeiro lugar, as informações podem ser obtidas quando você
baixa ou se cadastra para usar o Sales Navigator ou um de seus recursos (por exemplo, Serviço
de Chamadas Sales Navigator, Sales Navigator for Salesforce, Sales Navigator Schedule
Optimizer). Essas informações podem incluir dados pessoais, como nome, endereço, números
de telefone e endereço de e-mail, bem como qualificações financeiras, como dados do seu
cartão de crédito ou outro meio de pagamento.
Em segundo lugar, quando você usa o Sales Navigator, o TCG pode coletar determinadas
informações sobre você e o uso que faz do aplicativo. Por exemplo, o TCG pode coletar dados
técnicos e informações relacionadas, incluindo mas não limitado a especificações técnicas de
seu dispositivo móvel, sistema e software de aplicação, e periféricos. O TCG também pode
coletar informações sobre como você utiliza o aplicativo Sales Navigator. Se você tiver um plano
de chamadas e utilizar o Serviço de Chamadas Sales Navigator ou realizar chamadas, o TCG irá
coletar informações sobre as chamadas, incluindo os números discados e a duração das
mesmas. No entanto, o TCG não irá obter informações sobre o conteúdo das chamadas.
Uso das Informações Coletadas. O TCG usa as informações coletadas para fornecer produtos e
serviços relacionados ao Sales Navigator, faturar e cobrar serviços sujeitos a taxas (como o
Serviço de Chamadas Sales Navigator), fornecer atualizações de produtos e suporte técnico,
entrar em contato com você para enviar informações acerca do Sales Navigator e dos serviços
oferecidos, e para prevenir e tomar medidas contra atividades ilícitas, suspeita de fraude ou
situações envolvendo ameaças potenciais à segurança da rede. O TCG também pode usar as
informações coletadas de forma agregada e anônima para melhorar o Sales Navigator e os
produtos e serviços relacionados (por exemplo, para desenvolver e testar novas funções ou
recursos para o aplicativo).
Compartilhamento das informações coletadas com Terceiros. O TCG não irá vender ou alugar seus
dados pessoais a Terceiros externos ao TCG. O TCG irá compartilhar suas informações com
provedores de serviços contratados pela empresa para que esses provedores de serviços
possam fornecer serviços em nosso nome, como processamento de pagamentos; em tais casos,
não autorizaremos que esses provedores de serviços usem os seus dados pessoais para
qualquer outro propósito, senão fornecer os serviços contratados. Também poderemos divulgar
suas informações a Terceiros desde que, de boa fé, tivermos razões para acreditar que esse uso
ou divulgação sejam necessários à proteção dos direitos de nossos clientes e funcionários e/ou
ao cumprimento de alguma ação judicial, ordem de tribunal ou processo legal, ou para proteger
os direitos de propriedade do TCG. Se a propriedade do TCG ou do Sales Navigator se alterar
em resultado de uma fusão, aquisição, venda ou outra transação, seus dados pessoais podem
ser transferidos. Se tal transferência resultar em uma mudança significativa do uso de seus
dados pessoais, você será informado sobre as opções e os métodos de coleta e uso das
informações.
Segurança. O TCG adota procedimentos e medidas robustas de segurança física e eletrônica para
proteger os seus dados pessoais, incluindo o uso de criptografia na transmissão das informações

do cartão de crédito e de outras informações similares. As informações estão protegidas pela
tecnologia Secure Socket Layer (SSL).O tratamento das informações do cartão de crédito
adotado pelo TCG está em conformidade com as exigências do PCI aplicáveis. Os servidores do
The Casey Group onde são armazenados os dados pessoais, são mantidos em um PCI remoto
compatível com provedores de hospedagem compartilhada, que fornecem procedimentos de
controle de segurança multi-camada.
Alterações a esta Política de Privacidade. O TCG pode atualizar, de tempos em tempos, esta Política
de Privacidade e, portanto, você deve revisá-la periodicamente. O TCG fornecerá notificação em
caso de alterações relevantes a esta Política de Privacidade.
Data Efetiva. Esta Política de Privacidade entrou em vigor em 21 de julho de 2014

