
MEERO

Política de Privacidade

INTRODUÇÃO

Esta Política de Privacidade aplica-se à maneira com que a Meero ("nós", "nós", "nosso" ou "Meero") trata
informações de identificação pessoal ("Dados Pessoais" ou "Dados") no âmbito da Meero.com ("Website" ou
"Meero.com"), e aos seus visitantes e indivíduos que criam contas no Website ("Conta(s) de Usuário(s)"). A
finalidade desta Política de Privacidade é fornecer a esses visitantes e titulares de contas ("Você")
informações sobre como a Meero trata os Dados Pessoais, incluindo:

● os Dados que coletamos;
● o que vamos fazer com eles;
● que processos vamos seguir;
● e quais são os Seus direitos em relação a esses Dados.

Os Dados Pessoais serão coletados e tratados em conformidade com a legislação e/ou regulamentação
nacional ou estadual aplicável, incluindo mas não se limitando ao Regulamento de Proteção de Dados da
União Europeia 2016/679 ("GDPR"), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia de 2018 ("CCPA") e a
Lei Japonesa sobre a Proteção de Dados Pessoais ("APPI").

Alterações e Atualizações. Encorajamos Você a rever regularmente esta Política de Privacidade de Dados
Pessoais para se manter atualizado em relação a quaisquer alterações. Para atualizações materiais, iremos
notificá-lo através do Website e/ou do método que Você escolher ao inscrever-se ou na Sua Conta de
Usuário.

DEFINIÇÕES

Esta Política de Privacidade faz parte dos Termos de Uso da Meero.com. Além dos termos capitalizados dos
Termos de Uso, há mais alguns termos que são importantes para esta Política de Privacidade. Você pode
encontrar as definições desses termos abaixo:

"Lei e/ou regulamentação aplicável à proteção de dados" significa qualquer lei ou regulamentação
relacionada ao tratamento de Dados Pessoais que se aplique ao tratamento dos Seus Dados Pessoais pela
Meero, incluindo a GDPR, o CCPA e a APPI.

"Cliente" significa uma pessoa física ou jurídica (representada pelo seu representante legal ou outra pessoa
devidamente autorizada), que acessa ou cria uma Conta de Usuário na Meero.com com a finalidade de
encomendar serviços e/ou entregar os seus próprios produtos ou em nome dos seus próprios clientes (que
podem ser pessoas físicas ou jurídicas "Cliente(s) final(is)").

"Controlador" significa uma pessoa física ou jurídica, autoridade pública, serviço ou qualquer outra
organização que determine a finalidade do tratamento de Dados Pessoais.

"Dados" ou "Dados Pessoais" significa qualquer informação relativa a uma pessoa natural, incluindo
qualquer informação considerada pessoal nos termos da Lei e/oou regulamentação aplicável à proteção de
dados e/ou informação por meio da qual uma pessoa possa ser identificada direta ou indiretamente (por
exemplo, por referência a um identificador de usuário, um número de identificação, dados de localização, um
nome de usuário online ou um ou vários elementos específicos relacionados ao estado físico ou de saúde,
nacionalidade, identidade cultural ou social de uma pessoa).

"Entregáveis" significa as imagens, os vídeos e/ou outros meios contratados pelo Cliente;

"Fotógrafo" significa um prestador de serviços independente que oferece ou está interessado em oferecer
fotografia, videografia e/ou outros serviços relacionados na Meero.com;

"Tratamento" ou "tratar" significa qualquer operação ou conjunto de operações realizadas pela Meero em
relação a Dados Pessoais, tais como coleta, registo, organização, conservação, adaptação ou modificação,
extração, consulta, utilização, divulgação por transmissão, distribuição ou qualquer outra forma de
disponibilização, correspondência ou interconexão, bem como arquivamento e/ou eliminação;

"Operador" significa uma pessoa física ou jurídica, autoridade pública, serviço ou qualquer outra
organização que trate Dados Pessoais de acordo com as instruções do Controlador;

https://asset.meero.com/legal-page/pt/terms-of-use.pdf


"Serviços" são os serviços de fotografia, videografia e/ou outros serviços relacionados com a mídia
contratados pelos Clientes e/ou Clientes Finais via Meero.com e prestados pelo(s) Fotógrafo(s) autônomo(s);

1. DADOS PESSOAIS

A Meero coleta diferentes Dados Pessoais dependendo de como Você interage com o Website.

1.1. Se Você visitar Meero.com

1.1.1. Nós coletamos os seguintes Dados Pessoais:

● Seu endereço de e-mail quando Você assinar uma de nossas newsletters ou enviar
um pedido para nós;

● Informação de medição de audiências, incluindo a região dos visitantes de forma
agregada;

● Informações comunicadas por meio do chatbot.

1.1.2. Esses Dados são coletados para as seguintes finalidades:

● Para monitorar e melhorar o desempenho da Meero.com (incluindo testes A/B e
similares);

● Para medir o número de visitantes;
● Para tornar a Meero.com fácil e divertida de se usar;
● Para comunicar com Você sobre notícias, produtos e/ou oportunidades da Meero;
● Para processar pedidos feitos por meio do chatbot.

1.1.3. Nós tratamos esses Dados de acordo com as seguintes bases legais:

● O Seu consentimento;
● Nosso legítimo interesse em melhorar nosso site e nossos serviços;
● O nosso legítimo interesse no funcionamento do site;
● Nosso legítimo interesse em monitorar nosso site contra fraudes e/ou outros usos

ilegais ou não permitidos.

1.2. Se Você se registrar como Fotógrafo na Meero.com

1.2.1. Nós coletamos os seguintes Dados Pessoais:

● Seu nome completo;
● Seu endereço de e-mail e número de telefone;
● Seu endereço
● Suas informações profissionais, incluindo os Suas páginas em Redes Sociais e/ou

portfólio.

1.2.2. Esses Dados são coletados para as seguintes finalidades:

● Para criar e manter a Sua Conta de Usuário Meero;
● Para permitir que Você ofereça os Seus serviços como Fotógrafo e/ou videógrafo

freelancer;
● Para permitir que Você especifique a Sua localização, disponibilidade, equipamento

e área(s) de experiência, interesse e habilidade, a fim de realizar Serviços para os
clientes da Meero;

● Para permitir que Você participe em quaisquer concursos, promoções ou similares
que lhe sejam oferecidos através da Meero.com;

● Para indicá-lo para um Serviço;
● Para comunicar com Você sobre Sua Conta de Usuário, oportunidades, quaisquer

Serviços ou meios que esteja fornecendo e/ou tenha fornecido, estudos e/ou
concursos e promoções de fotógrafos ou similares.

1.2.3. Nós tratamos esses Dados de acordo com as seguintes bases legais:

● A execução do contrato em vigor entre Você e a Meero;
● Nosso legítimo interesse em melhorar nosso site e nossos serviços;
● Nosso legítimo interesse em monitorar nosso site contra fraudes e/ou outros usos

ilegais ou não permitidos.

1.2.4. Os Fotógrafos são indicados para a execução de Serviços usando tecnologia que considera a
localização do Fotógrafo, a disponibilidade indicada, as áreas de expertise, a experiência e
outros fatores. Além dos direitos elencados na Seção 8, os Fotógrafos têm o direito de que
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solicitar intervenção humana nesse processo de alocação. Consulte por favor a Seção 10
com relação aos direitos relacionados a esta Seção.

1.3. Se Você se registrar como Cliente no Meero.com

1.3.1. Nós coletamos os seguintes Dados Pessoais:

● Seu nome completo;
● Seu endereço de e-mail e número de telefone;
● Seu local de trabalho.

1.3.2. Os Dados são coletados para os seguintes fins:

● Para criar e manter a Sua Conta de Usuário Meero.com;
● Para permitir que Você encomende Serviços e Entregáveis;
● Para processar e atender Sua encomenda de Serviços e Entregáveis;
● Para gerir Seus comentários e/ou feedback relativos aos Entregáveis.

1.3.3. Nós tratamos esses Dados de acordo com as seguintes bases legais:

● A execução do contrato em vigor entre Você e Meero;
● Nosso legítimo interesse em melhorar nosso site e nossos serviços;
● Nosso legítimo interesse em monitorar nosso site contra fraudes e/ou outros usos

ilegais ou não permitidos.

1.4. Se Você agendar um Serviço através de uma página associada à Meero.com

1.4.1. Nós coletamos os seguintes Dados Pessoais:

● Seu nome completo;
● Seu endereço de e-mail e número de telefone;
● Seu local de trabalho.

1.4.2. Os Dados são coletados para os seguintes fins:

● Para o contactar no contexto da ordem de Serviço;
● Para processar e atender Sua encomenda de Serviços e Entregáveis;

1.4.3. Nós tratamos esses Dados de acordo com as seguintes bases legais:

● A execução do contrato em vigor entre Você e Meero;

1.5. Se Você se candidatar a um emprego na Meero via Meero.com

1.5.1. Nós coletamos os seguintes Dados Pessoais:

● Seu nome completo;
● Sua localização, disponibilidade e experiência;
● Qualquer perfil de mídia social que Você compartilhar (por exemplo, LinkedIn,

Github, etc.)

1.5.2. Os Dados são coletados para os seguintes fins:

● Para permitir que Você envie a Sua candidatura para a Meero;
● Para permitir que a Meero avalie a Sua candidatura e contate Você relativamente à

oportunidade de emprego pela qual Você tenha manifestado interesse.

2. COLETA OBRIGATÓRIA OU FACULTATIVA DE DADOS

A Meero informará a Você quando for necessário que Você forneça determinadas informações, ou quando
isso for opcional. Por exemplo, os Fotógrafos devem necessariamente fornecer Seus nomes para que
possam ser pagos pelo(s) serviço(s) que completam.

Se as informações solicitadas forem mandatórias, os campos que Você deve preencher serão marcados
como obrigatórios. Para os outros campos, é com Você.

3. COOKIES

A Meero utiliza cookies de acordo com a sua política de cookies, que se encontra aqui.
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4. INFORMAÇÕES QUE COMPARTILHAMOS

Só divulgaremos Dados Pessoais nos seguintes casos:

- Aos nossos prestadores de serviços, como parte dos seus serviços em conexão com os propósitos
listados acima;

- Se Você concordar com o compartilhamento de Dados com terceiros, tais como redes sociais,
através de botões de compartilhamento;

- Se Você é Cliente ou Cliente Final - a Fotógrafos, para permitir que eles realizem os Serviços;

- Se Você é um Fotógrafo - a Clientes e Clientes Finais, para que Você possa fornecer os Serviços;

- Se você é um embaixador - a outros embaixadores Meero;

- A filiais ou entidades que fazem parte do grupo Meero.

Podemos compartilhar informações agregadas, pseudo-anonimizada ou anonimizada, que não permita a
Sua identificação, no contexto de análises estatísticas para objetivos comerciais; que podem incluir o
número de visitantes do nosso Website e o número de cliques gerados via e-mail.

5. TRANSFERÊNCIA DE DADOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA

Os Dados podem ser transferidos para fora da União Europeia, quer para entidades do nosso grupo situadas
fora da União Europeia, quer para um dos nossos prestadores de serviços. Os nossos prestadores de
serviços estão localizados na União Europeia, Estados Unidos da América, Índia, Coreia, Austrália e
Argentina.

Quando transferimos Dados para fora da UE, tomaremos as medidas apropriadas (como a assinatura de
cláusulas contratuais padrão da Comissão Europeia), exceto quando houver uma isenção legal para fazê-lo.

6. RETENÇÃO DE DADOS

A duração do tempo que guardamos os Dados depende:
● da natureza dos Dados;
● das razões pelas quais estamos tratando os Dados (a finalidade);
● de quaisquer diretrizes ou recomendações das autoridades de proteção de dados relevantes;
● de qualquer obrigação(ões) legal(is) relevante(s).

Como regra geral, guardamos os Dados durante o tempo necessário e para os fins para os quais foram
coletados. Os Seus Dados serão então arquivados pelo período de prescrição legal aplicável, a fim de
permitir a Meero cumprir suas obrigações legais.

7. AS REDES SOCIAIS E O SEU CONTEÚDO

Nosso site às vezes menciona outras páginas ou contas da Meero em redes sociais. Tenha em mente que o
conteúdo apresentado nessas plataformas sociais pode ser visto pelo público, e a Meero não pode ser
responsabilizada por ações tomadas por terceiros se Você publicar algo (incluindo algo contendo Dados
Pessoais) em uma de nossas contas de redes sociais.

8. COMO EXERCER OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

Em relação aos Seus Dados Pessoais, Você tem o direito:

- de acesso;

- de retificação;

- de eliminação;

- de portabilidade;

- de limitação no que respeita ao tratamento de Dados Pessoais;

- de oposição;

Você também tem o direito de retirar o consentimento para qualquer atividade de tratamento, a qualquer
momento.

Em alguns casos, nomeadamente no caso de solicitar o acesso à totalidade dos Seus Dados Pessoais,
podemos pedir-lhe que verifique a Sua identidade (cópia do documento de identidade ou passaporte
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nacional). O Seu documento de identidade será guardado pelo período necessário para processar o Seu
pedido e depois será apagado permanentemente.

Você pode exercer Seus direitos enviando um pedido ao nosso Encarregado por e-mail
(privacy@meero.com) ou por carta endereçada ao RPD de MEERO, 18 Rue du Quatre Septembre - 75002
PARIS.

Além disso, também pode apresentar uma reclamação junto do CNIL (gabinete do comissário de informação
francês), ou seja, :

- diretamente online;
- por carta: 3 Place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

9. INFORMAÇÕES DO CONTROLADOR

9.1. Identidade e dados de contato do Controlador

Os Dados Pessoais são coletados e tratados por:

MEERO SAS ("MEERO")

Uma empresa inscrita no Registo Comercial e Comercial PARIS sob o número 800 523 664

Tel..: +33 (0)1 76 31 00 52

9.2. Dados de contato do encarregado da proteção de dados (Encarregado)

A MEERO optou por nomear um Encarregado, que poderá ser contatado no seguinte endereço eletrônico:
privacy@meero.com.

10. FALE CONOSCO

Para qualquer informação adicional sobre a proteção dos Seus Dados Pessoais, Você pode nos contatar:

- através do Website: no subsite "Precisa de ajuda?", no link "Contato" ou através do chatbot;

- por telefone: +33 (0)1 76 31 00 52;

- pelo correio:  MEERO - Cliente de Serviço, 18 Rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS.

Última atualização: 22/11/2021
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