AVISO DE PRIVACIDADE
Este Aviso de Privacidade (“Aviso”) tem como objetivo garantir a transparência no
tratamento dos seus dados pessoais, e tem como objetivo informá-lo sobre o
tratamento dos dados de forma transparente, de acordo com a legislação de
privacidade aplicável.
1.

CONTROLE DOS DADOS

Este aviso de privacidade explica como a HEDGEPOINT SCHWEIZ AG (HEDGEPOINT
SWITZERLAND LTD) com sede em Seefeldstrasse 307, 8008 Zurique, Suíça e
empresas do mesmo grupo econômico descrito abaixo usam e divulgam seus dados
pessoais.
Empresas do mesmo grupo econômico:
HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º andar, Cambuí,
CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil;
HEDGEPOINT COMMODITIES LLC, com sede em 601 13Th St Nw ST 1000,
Washington/DC, Estados Unidos da América;
HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS LLC, com sede em 251 Little Falls Drive,
Wilmington/DE, Estados Unidos da América;
e HEDGEPOINT SERVIÇOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º
andar, Cambuí, CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil
Definidos em conjunto como “nós” e / ou “HPGM”.
2. Tipo de Informação Pessoal
Atualmente, nós coletamos e processamos as seguintes informações pessoais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Endereço e seus comprovantes
Currículo Profissional
Cargo
Área
Número de telefone / celular
E-mail
Documento pessoal (RG, CPF, CNH, Passaporte)

Atividades de processamento de dados na Suíça
Para as atividades de processamento que ocorrem na Suíça, é aplicável a Lei Federal
de Proteção de Dados (FADP). Isso inclui (i) qualquer atividade de processamento que
tenha seus efeitos na Suíça, mesmo se a atividade de processamento ocorrer fora do
país, (ii) o titular dos dados é residente na Suíça, (iii) o controlador tem uma filial na
Suíça ou (iv) o efeito da violação de personalidade ocorre na Suíça.
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Dados de pessoas jurídicas são objeto de proteção sob FADP e estão sujeitos a este
aviso. Nesse sentido, nós coletamos e processamos as seguintes informações de
pessoas jurídicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Número de identificação fiscal
Endereço e seus comprovantes
Data de fundação
Segmento de mercado
Atividades desenvolvidas e histórico da empresa
Estrutura societária
Documentos Contábeis-Financeiros
Quantidade de funcionários
Selos de qualificação
Informações sobre processos judiciais e administrativos relacionados a
questões regulatórias, lavagem de dinheiro e corrupção
Informações sobre o compliance interno e seus controles
Informações sobre área de risco interna e seus controles
Website

Todos os dados que nós processamos são coletados durante pesquisas públicas na
Internet, fornecidos a nós diretamente por você ao trocar cartões de visita em eventos
ou no preenchimento de formulários de cadastro e conhecimento (Conheça seu
Fornecedor, Conheça seu Cliente, etc).
3. Finalidades e Base Legal
Usamos as informações pessoais para os seguintes fins e com a seguinte Base Legal:
Finalidade
Registro de potenciais clientes nas
ferramentas de registros HPGM

Base Legal
Nós processamos os seus dados
pessoais com base no nosso interesse
legítimo de promoção de nossas
atividades.

Registro de cliente nas ferramentas de
registros HPGM

Nós processamos os seus dados
pessoais para dar seguimento aos
procedimentos contratuais
preliminares ou à execução de um
contrato com você.

Contato com você pela equipe de
Vendas HPGM, incluindo atividades
prospectivas como agenda de ligações
e reuniões

Nós processamos os seus dados
pessoais para dar seguimento aos
procedimentos contratuais
preliminares ou à execução de um
contrato com você.

Envio de mail marketing no formato de,
incluindo mas não se limitando a
newsletters e materiais providos pelo
time de inteligência de mercado da
HPGM

Nós processamos os seus dados
pessoais baseados no seu
consentimento.
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Você poderá revogar seu
consentimento a qualquer momento
contatando
dataprivacy@hedgepointglobal.com.
Se você revogar seu consentimento,
você não mais receberá qualquer
contato da HPGM. Você entende que a
revogação do seu consentimento não
afeta a licitude dos tratamentos que
fizemos em seus dados antes da
revogação do seu consentimento.

Envio de pesquisas, incluindo mas não
se limitando a pesquisas de satisfação e
de opinião sobre os serviços prestados
pela HPGM

Execução do procedimento de Conheça
seu Fornecedor e Conheça seu Cliente
(Know Your Supplier – KYS/Know Your
Customer - KYC)

Nós processamos os seus dados
pessoais baseados no seu
consentimento.
Você poderá revogar seu
consentimento a qualquer momento
contatando
dataprivacy@hedgepointglobal.com.
Se você revogar seu consentimento,
você não mais receberá qualquer
contato da HPGM. Você entende que a
revogação do seu consentimento não
afeta a licitude dos tratamentos que
fizemos em seus dados antes da
revogação do seu consentimento.
Nós processamos os seus dados
pessoais em cumprimento à obrigação
regulatória imposta pela Circular nº
3.978/2020 do Banco Central do Brasil.

4. Duração do processamento e armazenamento
Nós processamos os seus dados pessoais durante o período em que conduzirmos
negócios com você ou mais, para o exercício regular dos direitos da HPGM, ou para o
cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, caso no qual os seus dados serão
armazenados por pelo menos 5 (cinco) anos.
Você pode consultar sobre a duração dos dados enviando uma solicitação para
dataprivacy@hedgepointglobal.com.
Suas informações são armazenadas por nosso parceiro HubSpot nos Estados Unidos
da América. Você pode consultar mais sobre o armazenamento clicando aqui.
5. Compartilhamento de dados pessoais
Nós podemos compartilhar seus dados pessoais com nossos prestadores de serviço
ou entidades regulatórias, apenas na quantidade necessária para o cumprimento dos
fins listados acima, no caso de suporte técnico de funcionalidades e para segurança e
prevenção do uso indevido das ferramentas de cadastro.
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Nós também divulgaremos seus dados quando exigido por lei ou em qualquer
tribunal, incluindo mas não se limitando a, Suíça, Estados Unidos da América, Brasil,
Argentina ou outros países em que tenhamos operações.
Nós também podemos compartilhar seus dados pessoais se você nos solicitar que o
façamos.
6. Transferência Internacional
Como a HPGM opera globalmente, seus dados pessoais podem ser transferidos para
o exterior, incluindo mas não se limitando, aos Estados Unidos da América, Suíça,
Brasil, Argentina, México, Uruguai e Cingapura. Para isso, a HPGM observa todos os
requisitos exigidos pela legislação de privacidade aplicável e adota as melhores
práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade
dos seus dados pessoais.
Você pode consultar sobre a transferência internacional de seus dados enviando uma
solicitação para dataprivacy@hedgepointglobal.com.
7. Seus Direitos de Proteção de Dados
De acordo com a lei de proteção de dados aplicável, você pode ter direitos, incluindo,
mas não se limitando a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seu direito de confirmar que seus dados estão sendo processados.
Seu direito de nos solicitar cópias de suas informações pessoais.
Seu direito de retificar, atualizar ou completar: você tem o direito de nos
solicitar a retificação de informações pessoais inexatas e, também, de solicitar
o preenchimento de informações incompletas.
Seu direito de nos solicitar o apagamento ou anonimato de suas informações
pessoais em determinadas circunstâncias.
Seu direito de nos pedir para restringir ou interromper o processamento de
suas informações pessoais em certas circunstâncias.
Seu direito de retirar seu consentimento e suas consequências.
Seu direito de saber com quais entidades públicas ou privadas seus dados
foram compartilhados.
Seu direito de solicitar que façamos a transferência das informações pessoais
que você nos forneceu para outra organização, ou para você, em
determinadas circunstâncias.
Seu direito à não receber tratamento discriminatório da HPGM.
Seu direito de sujeitar-se ou não a uma decisão baseada exclusivamente em
processamento automatizado, incluindo criação de perfil (se houver).
Seu direito de reclamar à autoridade supervisora.

Você não é obrigado a pagar nenhuma taxa pelo exercício de seus direitos. Se você
precisar de algum esclarecimento ou solicitação sobre o uso de seus dados pessoais,
pode entrar em contato conosco em dataprivacy@hedgepointglobal.com.
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