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Confidencialidade e Privacidade 

A manutenção da confidencialidade e anonimato de nossos clientes e seus funcionários que 
respondem às nossas pesquisas são fundamentais para as nossas práticas de trabalho e, salvo 
indicação em contrário, tenha certeza de que tratamos todas as informações fornecidas a nós como 
altamente confidenciais. 
 
Todos os dados de identificação pessoal que associam um registro individual a um funcionário em 
particular são removidos, e o envio é totalmente anonimizado após a conclusão do período da 
pesquisa. O endereço de e-mail fornecido por um entrevistado só é mantido durante o decorrer 
daquela pesquisa, para permitir salvar uma conclusão parcial e posteriormente retornar à mesma, e 
para detectar múltiplos envios. Depois disso, não mantemos nenhum registro desses endereços de 
e-mail e não os usamos para nenhuma outra finalidade. 
 
Os clientes podem aplicar filtros aos seus dados com base nas informações fornecidas pelos 
funcionários, tais como departamento, faixa etária ou tempo de serviço na empresa. No entanto, a 
fim de proteger o anonimato dos entrevistados, o conjunto de dados não pode ser filtrado para 
menos de cinco indivíduos. 
 
Todas as respostas individuais serão mantidas como dados anônimos e agrupados para formar parte 
do banco de dados completo da Leesman, para permitir comparações de projetos futuros e a 
realização de avaliações comparativas globais e entre diferentes regiões e indústrias. Em nenhum 
momento esses dados agrupados irão associar uma resposta única ou os resultados da pesquisa a 
um indivíduo dentro de uma organização cliente. Tal como acontece com comparações baseadas em 
dados demográficos de funcionários as comparações entre os projetos, como ramo industrial, 
localização ou tipo de edifício, só serão ativadas depois que o grupo tiver tamanho suficiente para 
garantir o anonimato das informações dos clientes. 
 
O "Data Protection Act" (Lei de Proteção de Dados) de 2018 exige que todas as organizações que 
lidam com dados pessoais estejam registradas junto ao "Information Commissioner's Office" 
(Escritório do Comissário de Informações) do Reino Unido. 
 
Número de registro junto ao ICO Z2550906. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


