
 
 

Política de privacidade  

Data da última atualização: 1 de janeiro de 2021 

A  Sapien Labs é uma organização de investigação sem fins lucrativos 501(c) 3, com sede em Arlington, VA, 
nos Estados Unidos, com a missão de compreender e capacitar a mente humana. Esta política de 
privacidade explica como a Sapien Labs utiliza os dados que recolhe através das respostas ao inquérito do 
Quociente de Saúde Mental (MHQ). 
 
Dados pessoais 
O inquérito do Quociente de Saúde Mental não lhe pede dados de identificação pessoal. No fim do 
questionário, se desejar receber um relatório detalhado gratuito, além da sua pontuação global, terá de 
indicar um endereço de e-mail para onde possa ser enviado. Isto é opcional. 
 
Utilização do endereço de e-mail 
O seu endereço de e-mail será utilizado, antes de mais, para lhe enviarmos o seu relatório detalhado. Além 
disso, servirá como identificador para avaliar e codificar vários inquéritos que utilizem o mesmo endereço 
de e-mail. Também poderemos enviar lembretes anuais para repetir o MHQ e convites ocasionais para 
participar em estudos de acompanhamento de saúde mental. O seu endereço de e-mail não será partilhado 
com terceiros nem utilizado para quaisquer outros fins. O endereço de e-mail associado a qualquer 
participação específica no inquérito será eliminado 2 anos após essa data. 
 
Utilização de dados 

As respostas ao questionário serão apenas utilizadas para os fins de investigação científica da Sapien Labs e 
dos seus afiliados, e não serão partilhadas com terceiros para qualquer fim comercial. Os dados serão 
preservados e armazenados de forma segura como parte dos arquivos de pesquisa da Sapien Labs durante 
o tempo que seja considerado necessário para o cumprimento dos seus objetivos de investigação científica. 
 
Gestão e transferência de dados 
Todas as partilhas de dados e de dados internos são geridas por administrador(es) de dados de pesquisa 
designado(s) para o efeito. Os endereços de e-mail só podem ser acedidos por esses indivíduos e não serão 
transferidos para outros. Todos os outros dados podem ser transferidos para investigadores da Sapien Labs 
e de outros afiliados de investigação. Também podemos transferir e armazenar os dados recolhidos no 
inquérito em países que não o país onde os dados foram originalmente recolhidos. Caso sejam transferidos 
para outros países, os seus dados serão protegidos conforme descrito nesta política de privacidade e 
seguindo os requisitos legais aplicáveis, referentes à proteção adequada para a transferência de dados. 
 
Pedido de dados 

Como este inquérito é anónimo, se não indicar um endereço de e-mail para receber o relatório detalhado, 
não poderá receber as respostas ao inquérito. No entanto, se indicar um endereço de e-mail, poderá pedir 
os seus dados até 2 anos depois de ter respondido. Para isso, envie um e-mail para info@sapienlabs.org a 
partir do endereço específico que apresentou ao responder ao questionário, descrevendo o seu pedido, 
juntamente com a data do teste. A Sapien Labs enviará os seus dados para esse endereço de e-mail num 
prazo de 30 dias. 
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