
Política de Privacidade de Pesquisa de Satisfação Ford 

Última atualização: Fevereiro de 2021. 

Nós da Ford Motor Company Brasil Ltda. ("Ford") queremos que você tenha grande satisfação 

visitando o site e que saiba que a proteção dos dados pessoais aqui deixados está garantida 

nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e dessa Política de Privacidade, bem como 

respeita a sua privacidade e está comprometida em protegê-la. 

 

Através desta Política de Privacidade, pretendemos te oferecer um nível de conforto e 

confiança sobre como coletamos, usamos e protegemos opiniões pessoais e outros dados, 

como também, no caso de questionamento, como entrar em contato conosco. 

 

Ao explicar as nossas práticas de manipulação de dados, desejamos desenvolver um 

relacionamento de confiança a longo prazo com você. 

Podemos alterar a Política de Privacidade a qualquer tempo, . Você pode notar que sempre 

informamos, no início desta Política, a data da sua última atualização. 

Este site é oferecido pela In Moment, uma empresa terceirizada, que em nome da Ford Motor 

Company, disponibiliza o site de Pesquisa de Satisfação. 

Nosso Compromisso com a sua Privacidade 

Aqui na Ford estamos realmente empenhados em proteger a sua privacidade, garantindo que 

seus dados pessoais serão tratados de acordo com a lei brasileira e com as melhores práticas 

de mercado. Por isso, somos transparentes em relação às nossas práticas e estamos à 

disposição para conversar a respeito sempre que você quiser.  

Por isso, veja abaixo alguns dos princípios que orientam a forma pela qual a Ford trata seus 

dados pessoais: 

• Toda a coleta e tratamento de dados pessoais será realizada de acordo com essa 

Política de Privacidade e para cumprir as finalidades aqui especificadas.  

• Seus dados não serão transferidos, vendidos, alugados ou divulgados de forma 

diferente do que indicamos nessa Política de Privacidade. 

• Quando algum dado pessoal deixar de ser necessário e não tivermos a obrigação legal 

de armazená-lo, nossa intenção é excluí-lo, destruí-lo ou anonimizá-lo.  

• Nossa intenção é coletar a menor quantidade possível de dados pessoais – realmente 

só pretendemos coletar os dados que forem necessários para atender às finalidades 

aqui descritas.  

 



Definições importantes 

Veja abaixo algumas definições importantes para entender melhor a proteção que aplicamos 

aos seus dados pessoais, os limites do nosso uso e seus direitos: 

• Titular – Você é o titular dos seus dados pessoais.  

• Dado pessoal – Informação identificada ou identificável sobre um titular. São 

exemplos de dados pessoais seu nome completo, telefone, CPF, RG e endereço.  

• Controlador –Responsável por tomar decisões relacionadas ao tratamento dos dados 

pessoais dos titulares. Nesse caso, é a Ford. 

• Tratamento – Qualquer operação que seja realizada com dados pessoais, o que pode 

incluir obtenção, acesso, análise, transferência, armazenamento, anonimização, 

deleção etc. 

• Anonimização – Processo de despersonalização dos dados pessoais por meio da 

remoção de qualquer associação destas informações aos titulares a quem elas se 

referem. 

Seus Direitos 

A legislação brasileira te concede uma série de direitos em relação aos seus dados pessoais 

e você poderá exercê-los por aqui.  

Veja abaixo seus principais direitos relacionados aos seus dados pessoais: 

• Questionar se seus dados pessoais são objeto de tratamento pela Ford. 

• Obtenção de informações acerca da forma de tratamento dos seus dados pessoais.  

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.  

• Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais que forem desnecessários, 

excessivos ou que estejam sendo tratados em desconformidade com a lei.  

• Pedir a eliminação de seus dados pessoais, que tenham sido tratados a partir de 

consentimento dado por você anteriormente.    

• Informação sobre quais entidades públicas e privadas têm acesso aos dados por 

decisão da Ford.  

• Possibilidade de não fornecer consentimento para o tratamento dos seus dados e ser 

informado das consequências dessa recusa.  

• Revogação do consentimento, a qualquer tempo, para coleta de novos dados pessoais. 
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Dados pessoais coletados e o que fazemos com eles 

Veja abaixo quais dados nós podemos coletar e armazenar e o que pretendemos fazer com 

eles: 

A finalidade do site de Pesquisa de Satisfação Ford é obter seus comentários/opiniões de 

forma que a Ford Motor Company e suas Concessionárias Autorizadas, possam aprimorar a 

sua experiência com vendas e serviços 

Como as suas informações pessoais são coletadas e usadas 

No momento da aquisição do bem na Concessionária, pergunta-se ao cliente se podemos 

enviar a pesquisa e neste momento é preenchido no sistema o Nome do Proprietário, 

Endereço, modelo do veículo, chassis, E-mail e Nome do Consultor, que através da 

nossa plataforma de dados, utilizamos essas informações para coletar a sua opinião sobre 

serviços e produtos. 

Desta maneira,  você recebe um e-mail com o link para responder uma pesquisa, ao visitar 

este site, não poderão ser confirmadas informações pessoais adicionais, como endereço, 

número de telefone e endereço de e-mail, anteriormente coletados pela Concessionária. Caso 

você necessite alterar ou atualizar os seus dados, entre em contato através do link. 

Os seus dados  serão armazenados de modo seguro, mantidos em sigilo e jamais divulgados 

sem a sua prévia autorização, salvo quando indicado nessa Política de Privacidade, exigido 

por Lei ou determinação judicial. 

Para sua segurança, é importante ressaltar que em nenhum momento solicitamos 

informações, como número de cartão de crédito, conta e senha bancária e nem enviamos 

comunicação solicitando esse tipo de dado pelo site. 

Como informações adicionais são utilizadas e sua finalidade 

Coletamos informações adicionais, que são dados gerais e não pessoais a respeito de sua 

visita no site. As informações adicionais coletadas incluem o acompanhamento de páginas do 

site que foram visitadas ou o tempo gasto nesse site, através de endereços de IP, 

Identificadores Uniformes de Recursos (URIs), horários de solicitações, métodos usados para 

enviar solicitações ao servidor, tamanho dos arquivos recebidos como resposta, códigos 

numéricos indicando a situação da resposta do servidor, e outros parâmetros relacionados ao 

sistema operacional do usuário e ao ambiente computacional 

O nosso principal objetivo ao coletar informações adicionais é poder gerar estatísticas de 

acesso que permitam melhorar o nosso site, acompanhando as páginas visitadas, o período 

de navegação, entre outros. 

As informações adicionais que coletamos podem ser utilizadas para: 

• Compilar dados adicionais e estatísticos para ajudar no design do site e identificar 

ferramentas de navegação acessíveis; 
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• Medir a atividade do site para permitir que seja atualizado de forma a melhor atender as 

necessidades do usuário; 

• Estreitar o relacionamento com o cliente. Podemos utilizar informações adicionais para fins 

de análise sobre a experiência do usuário ao visitar este site. Essa análise pode ser executada: 

▪ De forma global, sem que suas informações pessoais sejam identificadas; 

▪ Por um terceiro autorizado agindo em nome da Ford Motor Company; 

▪ Para aprimorar o nosso site e a experiência do usuário; 

▪ Para acompanhar a navegação do usuário entre este e outros sites da Ford 

Motor Company ou acompanhar outras atividades relacionadas a estes sites (o 

que pode incluir o uso de cookies de sessão e/ou cookies persistentes). 

Quaisquer informações fornecidas a um terceiro serão usadas somente para fins de execução 

de análises e compilação de relatórios dos dados. O fornecedor terceirizado não poderá usar 

esses dados para qualquer outra finalidade que não seja a prestação de serviços requisitada 

pela Ford Motor Company, bem como não poderá compartilhar ou revender esses dados. 

Cookies e Web Beacon 

Os cookies permitem ajustar o site ou anúncio para melhor atender aos seus interesses e 

preferências A maioria dos navegadores podem ser configurados à recusar os cookies. 

Entretanto, isso pode impedi-lo de ter acesso a algumas funções ou recursos do site para 

coletar informações como seu endereço de IP, características do seu navegador, detalhes do 

seu sistema operacional, preferências de linguagem, sites acessados e duração dos acessos.  

Cookies são pequenos arquivos de texto que os sites visitados enviam para seus terminais 

(geralmente, o navegador), onde são armazenados para a retransmissão subsequente aos 

mesmos sites no momento que o usuário o acessa novamente. A função dos cookies é agilizar 

a análise do tráfego virtual ou indicar quando um site específico é visitado, e garantir que 

lembraremos das suas preferências de navegação.  

Por meio dos cookies, não podemos acessar outras informações armazenadas no seu 

dispositivo, mesmo se esses cookies forem baixados. Os cookies não podem fazer o upload 

de códigos de qualquer tipo ou carregar vírus ou malware, e não prejudicam o terminal do 

usuário. 

O site Pesquisa de Satisfação Ford pode usar Web beacons, GIFs, tags de pixels, que ajudam 

a determinar, por exemplo, se uma página foi exibida ou não e, em caso positivo, o número 

de vezes. Ao visitar o nosso site, o servidor que hospeda as páginas gerará automaticamente 

um "log de sessão". Usamos logs de sessão para ajudar a determinar quantos usuários 

navegam em nosso site.  

Dessa forma, podemos estruturar as nossas páginas para que as informações visitadas com 

mais frequência sejam mais fáceis de encontrar. Ao acompanhar a navegação no site, também 



podemos determinar se as informações fornecidas estão sendo utilizadas. Os únicos dados 

coletados são: o seu endereço de IP, o site que o indicou, as páginas do site que você visitou 

e a data e a hora dessas visitas. 

Alguns navegadores possibilitam o bloqueio de cookies e web beacons. Você pode cancelá-

los, mas saiba que isso pode prejudicar o bom funcionamento do Site. 

Segurança 

Nós temos ferramentas para proteger seus dados pessoais de terceiros mal-intencionados ou 

sem autorização. Adotamos medidas de segurança adequadas para nos proteger contra 

acesso, alteração, divulgação ou destruição não-autorizada dos dados. Essas medidas incluem 

análises internas de nossas práticas de coleta, armazenamento e processamento de dados.  

As páginas onde são coletados seus dados pessoais possuem uma tecnologia (SSL) que 

permite a criptografia dos e-mails e proporciona maior segurança na coleta dos seus dados. 

Você poderá conferir essa tecnologia por cadeado que fica na parte inferior direita do seu 

browser. 

Com os cuidados que tomamos, podemos garantir que evitamos ao máximo possíveis falhas 

de segurança que afetem seus dados pessoais. Entretanto, reconhecendo que existem riscos 

naturais inerentes ao uso da Internet, entendemos que não podemos anular esse risco por 

completo. De todo modo, garantimos que a proteção de seus dados pessoais é uma das 

nossas prioridades e que, caso algum incidente aconteça, adotaremos todas as medidas 

possíveis para minimizar eventuais danos. 

Empregados e terceiros envolvidos 

Na Concessionária ao aceitar o envio da Pesquisa de Satisfação Ford, você concorda que nós 

podemos compartilhar seus dados com parceiros de negócios e outras entidades, como 

empresas de armazenamento em nuvem. Sempre orientaremos esses terceiros sobre como 

tratar seus dados, mantê-los seguros, e cumprir a lei. Caso eles violem alguma das práticas 

descritas nessa Política de Privacidade, ou na legislação de proteção de dados, serão 

devidamente responsabilizados nos termos das leis e regulamentos aplicáveis.  

Seus dados pessoais fornecidos neste site jamais serão cedidos, vendidos ou alugados a 

terceiros,. Os Concessionários Ford se comprometem a cumprir com esta Política de 

Privacidade. 

Nossos empregados que possuem acesso aos dados pessoais dos usuários, foram treinados 

e obedecem a esta Política de Privacidade firmemente. 

Transferência internacional de dados 

A Ford faz parte de um grupo econômico internacional com sociedades localizadas em diversas 

partes do mundo. Poderemos transferir seus dados entre as empresas do grupo, como parte 

do curso normal de nossas atividades.  



Os seus dados podem ser armazenados fora do Brasil. De acordo com a legislação nacional, 

isso constitui “Transferência Internacional de Dados”, então ao aceitar o envio da Pesquisa de 

Satisfação Ford você concorda com esta Política de Privacidade, e também entende e consente 

com este envio. Garantimos que seus dados também serão protegidos e bem cuidados no 

exterior.  

Entre em contato! 

Se você tiver alguma dúvida, comentário ou solicitação sobre o tratamento de dados pessoais 

realizado pela Ford, entre em contato com o nosso Encarregado pelo email 

dpobrasi@ford.com, ou por meio de uma carta para Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 

Vila Olímpia/SP. 

 


