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Política de Privacidade Corporativa 
Global 
Última atualização: 1º de fevereiro de 2021 

Sobre o que é esta Política?

A S&P Global Inc., e suas afiliadas (coletivamente ou individualmente, conforme o caso, referidas 

como “S&P Global”, “Empresa”, “nós”, “nosso(a)(s)”, “nos” ou “conosco”) respeitam seu direito de 

privacidade. Esta Política de Privacidade Corporativa Global (“Política”) explica quem somos, 

como coletamos, compartilhamos e usamos informações pessoais suas e como você pode 

exercer seus direitos de privacidade. Esta Política se aplica às interações que temos com você 

através dos nossos sites, aplicativos e outros produtos e serviços, incluindo eventos, onde você, 

de outra forma, entra em contato conosco e onde, de outra forma, exibimos ou vinculamos a esta 

Política (“Serviços”) ou no curso do nosso recebimento de produtos ou serviços oriundos de você 

ou seu empregador. 

Você também pode ter certos direitos com relação às suas informações pessoais sob as leis de 

proteção de dados aplicáveis. Incluímos informações suplementares para certas jurisdições nesta 

Política. Os terceiros que se vinculam de ou para nossos Serviços, ou de quem coletamos 

informações pessoais, podem ter suas próprias políticas e práticas de privacidade. Analise suas 

políticas para saber mais sobre suas práticas. 

O que a S&P Global faz? 

A S&P Global é líder em fornecimento de classificações, marcos, análises e dados transparentes 
e independentes aos mercados globais de capitais e commodities. As divisões da S&P Global 
incluem a S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices e S&P 
Global Platts. Para obter mais informações sobre a S&P Global, acesse o item “Who We Are” 
(quem somos) do nosso website. 

Quais informações pessoais a S&P Global coleta e por quê? 

As informações que coletamos de você ou sobre você - algumas das quais são informações 

pessoais sob as leis de proteção de dados aplicáveis - se enquadram nas seguintes categorias: 

https://www.spglobal.com/en/who-we-are/
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1. Informações que você nos fornece 
  

Como parte dos nossos Serviços, você pode nos fornecer certas informações, tais como dados 

de contato, credenciais de usuário e informações profissionais. 

Alguns exemplos incluem, quando você preenche um formulário on-line para se cadastrar para 

utilizar nossos Serviços, assim como quando se inscreve para participar de um evento ou receber 

pesquisas através do nosso site. Você também pode nos fornecer informações do seu cartão de 

visita ou outras informações de contato, conforme você faça negócios conosco ou quando pede 

para receber informações sobre nós. As informações solicitadas e por que solicitamos incluem: 

Tipos de informações pessoais Por que coletamos 

Informações sobre pagamento. Para manter sua conta conosco. 

Dados de contato incluindo nome, telefones 

(que inclui celulares), endereço de e-mail, 

endereço postal e dados de todas as 

correspondências que você nos envia. 

Para responder às suas correspondências e 

dúvidas, como quando você deseja ter mais 

informações sobre nossas conferências e 

seminários on-line. 

Para reunir informações necessárias para 

fornecer os Serviços solicitados por você ou 

pelo seu empregador. 

Para receber seu feedback sobre nossos 

Serviços ou sobre um evento do qual você 

participou, quando nós ou nossos agentes 

enviamos uma pesquisa de satisfação do 

cliente. 

Para receber serviços seus ou da empresa que 

você representa. 

Credenciais do usuário, incluindo nome, 

endereço de e-mail e informações pessoais que 

você nos fornece ao criar um perfil, assim como 

dados sobre sua escolaridade e seu gênero. 

Para configurar e manter sua conta de usuário. 

Para monitorar e reforçar o cumprimento dos 

nossos termos contratuais. 
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Informações sobre seu empregador e emprego 

como cargo, função, tempo de serviço, 

departamento e localização de seu escritório. 

Para gerenciar sua conta de usuário individual, 

contemplada por uma conta corporativa de um 

dos nossos clientes corporativos, por exemplo, a 

conta corporativa de seu empregador. 

Suas preferências e interesses, tais como e-

mails e boletins que você gostaria de receber ou 

possa ter optado por não receber, ou os 

mercados, setores e conferências que lhe 

interessam. 

Para que possamos enviar-lhe informações 

personalizadas sobre os nossos Serviços de 

todas as nossas divisões que podem ser do seu 

interesse. 

Números de documentos pessoais, previdência 

social, números de cartão de crédito e dados 

financeiros pessoais (tais como salário 

específico, dados de hipoteca, patrimônio líquido 

ou informação de carteira individual). 

Chamamos esse tipo de informação pessoal de 

“Dados Financeiros do Cliente”. 

Em alguns casos, nosso cliente corporativo, tal 

como um emissor financeiro estruturado ou 

você, pode nos fornecer Dados Financeiros do 

Cliente com o objetivo de informar nossa análise 

estatística ou para nossa utilização ao lhe 

oferecer nossos Serviços. Os Dados 

Financeiros do Cliente não serão utilizados para 

outros fins a não ser estes, e não serão 

repassados ou disponibilizados a terceiros para 

distribuição pública. 

Dúvidas, questões e problemas que você tenha 

ao usar nossos Serviços, suas preferências de 

usuário e como você usa ou quer usar nossos 

Serviços, e informações que você busque para 

analisar ou manipular dentro dos nossos 

Serviços e que você comunique à nossa equipe 

de suporte, manutenção e treinamento. 

Para manter sua conta conosco, fornecer 

suporte técnico a essa conta, remediar questões 

ou problemas com essa conta, treiná-lo sobre a 

utilização dos nossos Serviços e manter um 

registro auditável de todas essas comunicações 

e ações que seja acessível à nossa equipe de 

suporte, manutenção e treinamento 

globalmente. 

  

2. Informações que coletamos de você automaticamente 
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Nós podemos coletar informações automaticamente do seu dispositivo, incluindo informações 

sobre como você utiliza nossos Serviços. 

As informações que coletamos automaticamente incluem suas realizações de login (quando, 

como e por quanto tempo você faz login e usa determinados Serviços), endereço IP ou MAC, 

marca do dispositivo, modelo e sistema operacional, informações de rede móvel, provedor de 

serviços de Internet, número de identificação exclusivo do dispositivo, código de publicidade, tipo 

e idioma do navegador, localização geográfica (por exemplo, local ou fuso horário do país ou da 

cidade) e outras informações técnicas. Nós coletamos dados de “sequência de cliques”, que são 

informações sobre como seu dispositivo interage com nossos Serviços, como páginas, telas, 

funções, aplicativos e produtos acessados e links clicados. 

Essas informações nos ajudam a entender os visitantes dos nossos sites e os usuários dos 

nossos Serviços, as páginas que eles visitaram antes e depois, e o conteúdo que lhes interessa. 

Usamos essas informações coletadas automaticamente: 

- para nossos fins analíticos, inclusive para melhorar nossa compreensão do uso dos nossos 

Serviços; 

- para melhorar a qualidade e relevância para os usuários dos nossos Serviços, incluindo (com 

consentimento conforme aplicável) mostrando ou oferecendo aos usuários Serviços relevantes 

com base em suas preferências e hábitos de uso; 

- para desenvolver ou acelerar pesquisas, análises, notícias e conteúdo editorial relacionado e a 

coleta de informações como parte dos nossos Serviços, ou permitir que outros 

desenvolvam/acelerem esses conteúdos quando permitidos; 

- para oferecer suporte e treinamento em nossos Serviços e ajudar a resolver quaisquer erros ou 

problemas técnicos; 

- para desenvolver e atualizar nossos Serviços; 

- para atendimento ao cliente, tal como avaliar as necessidades de treinamento dos nossos 

clientes para nossos produtos; 

- para atender às solicitações dos clientes corporativos da S&P Global em relação ao direito e 

uso dos nossos Serviços por usuários individuais em suas contas corporativas. (Essas 

informações podem ser oferecidas aos clientes de forma agregada e os clientes podem ser 

obrigados por lei a solicitar essas informações); 
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- para lhe enviar informações personalizadas sobre os nossos Serviços que possam ser de seu 

interesse ou tenham valor para você, e também material publicitário e e-mails promocionais com 

o seu consentimento, se e quando exigido pela lei aplicável; 

- em raras ocasiões, para identificar o uso ou a distribuição não autorizados dos nossos Serviços 

relacionados ou não a uma questão de segurança; 

- quando pertinente, para revisar ou atualizar nosso modelo de preço acordado com nossos 

clientes; e 

- para fins de faturamento, para que nós ou outros (tais como provedores de conteúdo) 

possamos cobrar pelos serviços prestados. 

Algumas dessas informações podem ser coletadas através de cookies e tecnologia de 

rastreamento similar, acesse “Cookies e tecnologia de rastreamento similar”. 

  

3. Informações que obtemos através de terceiros 
  

Podemos receber informações pessoais suas de outras fontes (incluindo seu empregador ou 

parceiro de negócios, se você usar os Serviços cobertos por uma assinatura). Quando você se 

cadastra como usuário, procuraremos verificar se esses terceiros têm seu consentimento ou são 

legalmente autorizados ou obrigados a divulgar suas informações pessoais para nós. 

As informações que coletamos de seu empregador (se você utilizar nossos Serviços através de 

assinatura corporativa do seu empregador) consistem em dados de contato e informações sobre 

o seu trabalho. 

Coletamos informações pessoais de outros terceiros, como fornecedores de marketing, serviços 

de pesquisa, mídias sociais, conferências e outros eventos que nós ou outros organizamos e 

outras fontes, na extensão permitida pela lei aplicável. Nós usamos essas informações para 

comercializar nossos Serviços a você, manter e corrigir nossos registros, adicionar campos de 

dados e aprimorar o marketing e a entrega dos nossos Serviços para você. 

Nós coletamos informações pessoais como parte do nosso processo de coleta de conteúdo para 

alguns dos nossos produtos. Obtemos isso de várias fontes, incluindo provedores de conteúdo 
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de terceiros, arquivos públicos e sites, para exibição em alguns dos nossos produtos. Saiba mais 

em “Como a S&P Global usa informações pessoais em produtos?”. 

Nós também podemos usar suas informações pessoais para outros fins que nós explicamos a 

você no momento em que coletamos suas informações pessoais ou, se permitido pelas leis de 

proteção de dados aplicáveis, que sejam compatíveis com os objetivos que lhe foram 

apresentados (para fins de arquivo para interesse geral, pesquisa científica ou histórica, ou fins 

estatísticos). 

  

4. Outras informações pessoais coletadas através dos 
nossos aplicativos móveis 
  

Quando você baixa, acessa ou usa um dos nossos aplicativos para dispositivos móveis, as 

informações que coletamos dependem das permissões do seu dispositivo, do aplicativo e do 

sistema operacional. Para fornecer as funcionalidades de um dos nossos aplicativos, o aplicativo 

deve acessar várias funções e dados no seu dispositivo móvel. 

Caso concorde, alguns dos nossos aplicativos coletam a localização geográfica precisa do seu 

dispositivo móvel e alguns dos nossos aplicativos também coletam informações que podem ser 

informações pessoais suas ou de outras pessoas, de ou sobre: 

 - Sua agenda 

 - Seus contatos e informações de chamada 

 - As contas e outros aplicativos no seu dispositivo móvel 

 - Fotos (incluindo data, hora, local e conteúdo) 

 - Arquivos de mídia, metadados e outras informações armazenadas   

Também coletamos automaticamente registros de aplicativos e estatísticas de uso. Por exemplo, 

registramos quando você abre um aplicativo para poder monitorar qual aplicativo é usado, 

quando e como, e se o aplicativo parar de funcionar, registramos os “dados de falha”, como se 

você tem sinal, para nos ajudar identificar e corrigir a causa. 

Para saber mais sobre as informações específicas coletadas por qualquer um dos nossos 

aplicativos para dispositivos móveis, verifique as configurações do dispositivo ou analise a 
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plataforma na qual você fez o download. Para interromper a coleta de todas as informações 

através de um dos nossos aplicativos, desinstale o aplicativo. 

Ao baixar um dos nossos aplicativos móveis da App Store da Apple ou do Google Play (cada um, 

uma “Plataforma de Aplicativos”), você reconhece e concorda que: 

• Entre a S&P Global e a Plataforma de Aplicativos, a S&P Global é a única responsável pelo 

aplicativo. 

• A Plataforma de Aplicativos não tem obrigação de fornecer serviços de manutenção e 

suporte com relação aos aplicativos. 

• Em caso de falha dos nossos aplicativos móveis em conformidade com qualquer garantia 

aplicável: (i) você pode notificar a Plataforma de Aplicativos e a Plataforma de Aplicativos 

pode reembolsar o valor de compra dos aplicativos para você (se aplicável), (ii) na extensão 

máxima permitida pela lei aplicável, a Plataforma de Aplicativos não terá nenhuma outra 

obrigação de garantia em relação aos aplicativos e (iii) quaisquer outros custos, despesas, 

reivindicações, perdas, responsabilidades ou danos atribuíveis a qualquer falha em 

conformidade com qualquer garantia, entre a S&P Global e a Plataforma de Aplicativos, a 

responsabilidade é da S&P Global.   

• A Plataforma de Aplicativos não é responsável por tratar de quaisquer reivindicações 

relacionadas aos aplicativos ou à sua posse e uso dos aplicativos. 

• Se um terceiro alegar que um aplicativo viola os direitos de propriedade intelectual de outra 

parte, entre a Plataforma de Aplicativos e a S&P Global, a S&P Global é responsável pela 

investigação, defesa, liquidação e quitação de qualquer reivindicação de violação de 

propriedade intelectual. 

• A Plataforma de Aplicativos e suas subsidiárias são terceiros beneficiários dos nossos 

Termos de Uso no que se refere à sua licença para usar os aplicativos. Após a sua 

aceitação dos termos e condições dos nossos Termos de Uso, a Plataforma de Aplicativos 

terá o direito (e será considerada como tendo aceitado o direito) de fazer cumprir os Termos 

de Uso relacionados à sua licença dos aplicativos mediante você como um beneficiário de 

terceiros. 

• Você também deve cumprir todos os termos de terceiros aplicáveis através da Plataforma 

de Aplicativos ao usar os aplicativos. 
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Como a S&P Global usa e compartilha minhas informações pessoais? 
 

Podemos divulgar suas informações pessoais para as seguintes categorias de destinatários. 

As empresas do nosso grupo e nossos prestadores de serviços, provedores de conteúdo de 

produtos e parceiros de negócios. 

Nós compartilhamos informações pessoais com nossas empresas do grupo edivisões da S&P 

Global, e nossos provedores de serviços e parceiros comerciais que processam informações 

pessoais para fins que coincidam com os descritos nesta Política ou que tenhamos especificado 

no momento em que as coletamos. Por exemplo, podemos compartilhar as informações de 

contato que você fornece ao se inscrever em um evento e compartilhar listas de participantes do 

evento em nossas divisões da S&P Global e com nossos webinars e parceiros de conferência, 

para garantir que suas informações de contato estejam atualizadas e para administrar, proteger, 

buscar feedback e promover nossos eventos. Uma lista das nossas empresas atuais do grupo 

está disponível aqui e uma lista dos nossos provedores de serviços, provedores de conteúdo e 

parceiros de negócios está disponível aqui. 

Seu empregador   

Fornecemos informações pessoais ao seu empregador com o propósito de cumprir nosso 

contrato com eles, para informá-los sobre as necessidades de receber treinamento em grupo, 

para informá-los sobre o uso do Serviço por parte de determinadas categorias de usuário e para 

fins de precificação. 

Autoridades legislativas competentes, agências reguladoras e governamentais, tribunais ou 

outros terceiros. 

Nós fornecemos informações pessoais a qualquer autoridade legislativa competente, agência 

reguladora ou governamental, tribunal ou outro terceiro quando consideramos que a divulgação é 

necessária (i) como uma questão legislativa ou regulatória aplicável, (ii) para exercer, estabelecer 

ou defender nossos direitos legais, ou (iii) para proteger seus interesses vitais ou os de qualquer 

outra pessoa. 

A S&P Global é regulamentada por várias agências federais e estaduais, autoridades e órgãos 

reguladores semelhantes internacionalmente e, no curso normal dos negócios, tanto nos Estados 

Unidos da América quanto no exterior, é objeto de procedimentos governamentais e regulatórios, 

investigações e inquéritos. 

https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/privacy-policy-subsidiaries-list-jan-20-2021.pdf
https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-february-2021.pdf
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Nossos arquivos na SEC estabelecem isso mais detalhadamente e estão disponíveis aqui. 

Possíveis Compradores 

Fornecemos informações pessoais para um comprador em potencial (e seus ou nossos agentes 

e assessores) em relação a qualquer proposta de compra, fusão ou aquisição de qualquer parte 

do nosso negócio. Informamos ao comprador que ele deve usar suas informações pessoais 

somente conforme divulgado nesta Política. 

Qualquer outra pessoa ou entidade 

As informações pessoais divulgadas em quadros de mensagens, áreas de bate-papo ou em 

nossas páginas de mídia social ou em mensagens diretas a outros usuários podem ser coletadas 

e usadas por terceiros sem nosso conhecimento ou controle. Recomendamos que você tome 

cuidado ao divulgar publicamente suas informações pessoais. 

 
Qual é a nossa base legal para o processamento de informações 
pessoais? 

Nossa base legal para a coleta e utilização das informações pessoais dependerá das 

informações pessoaisl em questão, do contexto específico em que as coletamos e das leis e 

regulamentos aplicáveis. 

Geralmente, coletamos suas informações pessoais quando: temos o seu consentimento para 

fazê-lo; precisamos das informações pessoais para celebrar um contrato com você (por exemplo, 

sua assinatura de um dos nossos produtos) quando permitido sob as leis de proteção de dados 

aplicável; ou, em algumas jurisdições como a “EEA” (Espaço Econômico Europeu - EEE), o 

processamento é do nosso interesse legítimo e não é substituído pelos seus interesses de 

proteção de dados ou direitos e liberdades fundamentais, ou o processamento é de outra forma 

consistente com a lei aplicável. Em alguns casos, somos obrigados por lei a coletar suas 

informações pessoais. 

Se solicitarmos informações pessoais para cumprir uma exigência legal ou para realizar um 

contrato com você, vamos informá-lo se o fornecimento das suas informações pessoais é 

obrigatório ou não, assim como as possíveis consequências se você não as fornecer. 

Em geral, se coletamos e utilizamos suas informações pessoais dependendo dos nossos 

interesses legítimos (ou de terceiros), esse interesse normalmente será oferecer nossos Serviços 

http://investor.spglobal.com/10Qs-10Ks-Other-Filings
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a você e para nosso legítimo interesse comercial (por exemplo, responder a suas perguntas, 

melhorar os nossos Serviços, informá-lo sobre as características de produtos ou sobre novas 

versões, informá-lo sobre a manutenção do produto, ou realizar atividades promocionais). 

Quando lhe enviamos e-mails de marketing ou promocionais sobre os nossos Serviços das 

nossas diferentes divisões e afiliadas, nós o fazemos com o seu consentimento, caso seja 

exigido pela lei aplicável. 

 
Como a S&P Global usa cookies e tecnologia de rastreamento 
semelhante? 

Utilizamos cookies e tecnologia de rastreamento semelhante (coletivamente, "Cookies") em 

determinados Serviços (em particular nossos sites e alguns aplicativos móveis) para coletar e 

utilizar suas informações pessoais e para fornecer material publicitário baseado em nossos 

interesses. Essas tecnologias também podem permitir que determinados terceiros coletem 

informações sobre você, como informações sobre seus cliques em anúncios ou instalação dos 

nossos Serviços. Quando permitido pela lei aplicável, implantaremos cookies de desempenho ou 

analíticos próprios automaticamente quando você visitar nossos sites. Quando exigido pela lei 

aplicável, obteremos seu consentimento antes de colocarmos quaisquer Cookies em seu 

dispositivo que não sejam estritamente necessários para o funcionamento dos nossos sites. Para 

saber mais, incluindo sobre como consentir ou retirar seu consentimento sobre os Cookies, 

consulte nosso Aviso de Cookies. 

 

Usamos o Google Analytics para entender melhor como os visitantes usam nossos Serviços. O 

Google Analytics nos fornece informações sobre usuários dos nossos Serviços. O Google 

Analytics usa Cookies que o Google ou seu afiliado DoubleClick reconhece quando você visita 

outros sites e aplicativos. Para obter mais informações sobre como o Google coleta, usa e 

compartilha suas informações, incluindo informações coletadas através dos nossos Serviços, 

visite o site da Política de Privacidade do Google - Parceiros em  

https://www.google.com/policies/privacy/partners/  ou consulte a própria Política de 

Privacidade do Google em  

https://policies.google.com/privacy. 

O Google Analytics usa Cookies para nos ajudar a analisar como os usuários usam nossos 

Serviços. As informações pessoais geradas por esses Cookies sobre o uso dos nossos Serviços 

(incluindo seu endereço IP) serão transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-portuguese
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy


                   

 

 
 

   11 
 

Estados Unidos da América. Em nosso nome, o Google usará essas informações para avaliar 

seu uso dos nossos Serviços e compilará relatórios sobre sua atividade para nós. 

Se você deseja desativar o Google Analytics, você pode baixar e instalar o add-on de 

desativação do navegador desenvolvido pelo Google para o seu navegador da web. Para obter 

mais informações sobre as desativações atualmente disponíveis do Google Analytics, 

consulte https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout/. 

 
Como a S&P Global mantém minhas informações pessoais seguras? 

Nós protegemos as informações pessoais que processamos com medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, projetadas para fornecer um nível de segurança adequado ao risco 
de processar suas informações pessoais. Vamos notificá-lo sobre qualquer incidente de 
segurança envolvendo suas informações pessoais por e-mail, correspondência, telefone, 
notificação push ou outros meios, conforme exigido pela lei aplicável. 

 
 
Como a S&P Global trata as transferências internacionais de dados? 

Suas informações pessoais podem ser transferidas e processadas fora do país em que você 

reside. Essas outras jurisdições podem ter leis de proteção de dados diferentes das leis do seu 

país (e, em alguns casos, não tão protetoras). 

Os nossos servidores podem estar localizados fora da jurisdição onde coletamos os dados, tais 

como EUA, Canadá, Reino Unido, República da Irlanda, Alemanha, Países Baixos, Índia e 

Singapura. Nós armazenamos e replicamos as suas informações pessoais em servidores em 

outros países, a fim de fornecer velocidade de acesso, robustez e proteção contra falhas no 

servidor. 

Quando coletamos suas informações pessoais, podemos transferi-las ou processá-las em 

qualquer um dos países nos quais fazemos negócios. As empresas do nosso grupo, provedores 

de serviços, provedores de conteúdo de produtos e parceiros de negócios, com os quais 

podemos compartilhar informações pessoais, estão localizados em  várias jurisdições ao redor do 

mundo e transferem informações pessoais para essas jurisdições. As principais jurisdições onde 

as informações pessoais são processadas pelas empresas do nosso grupo ou em nome delas 

são os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a Alemanha, a República da Irlanda e 

Singapura. Suas informações pessoais também podem ser acessadas fora da jurisdição onde 

coletamos os dados, como Filipinas, Índia e Paquistão, onde nosso pessoal de apoio 

administrativo está localizado para determinadas divisões. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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Quando suas informações pessoais são transferidas por nós ou em nosso nome, usamos 

proteções adequadas para proteger suas informações pessoais de acordo com esta Política. 

Essas proteções incluem a implementação de cláusulas contratuais padrão aplicáveis para 

transferências de informações pessoais entre as empresas do nosso grupo, que exigem que as 

empresas do grupo protejam as informações pessoais que transferem da jurisdição em que 

foram coletadas de acordo com a lei de proteção de dados aplicável. Proteções adicionais 

também podem ser implementadas quando as informações pessoais são transferidas. Entre em 

contato conosco para solicitar uma cópia das nossas proteções adequadas. 

 
Por quanto tempo a S&P Global retém informações pessoais? 
 

Nós armazenamos suas informações pessoais pelo tempo que tivermos uma necessidade 

comercial legítima para isso (por exemplo, para lhe fornecer um Serviço solicitado por você, ou 

para cumprir com os requisitos legais, fiscais ou contábeis vigentes). 

Assim que não tivermos mais uma necessidade comercial legítima para processar suas 

informações pessoais, seguimos nossas políticas e nossos procedimentos e padrões de 

governança de informações aplicáveis, e retemos suas informações pelo tempo necessário para 

cumprir a finalidade para a qual foram coletadas, após o qual podemos excluir ou tornar 

anônimas suas informações pessoais, ou se a exclusão ou o anonimato não for possível, 

faremos a pseudonimização e/ou armazenamos com segurança suas informações pessoais e as 

isolamos de qualquer processamento posterior até que a exclusão seja possível. 

Caso deseje receber mais informações sobre o período em que vamos processar suas 

informações pessoais, entre em contato conosco. 

 

Quais são os seus direitos de proteção de dados? 

Dependendo de quais leis se apliquem às suas informações pessoais, você pode ter o direito de 

retirar o consentimento que nos forneceu, bem como os seguintes direitos de proteção de dados: 

- acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão das suas informações pessoais (quando suas 

informações pessoais não forem mais necessárias em relação aos propósitos para os quais as 

coletamos), e solicitar uma cópia das suas informações pessoais em um formato portátil. 
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- opor-se ao processamento das suas informações pessoais se: estivermos usando interesses 

legítimos para justificar o processamento, usando as informações pessoais para fins de 

marketing direto ou usando as informações para fins de pesquisa científica ou histórica ou para 

fins estatísticos. 

- restringir o nosso processamento das suas informações pessoais em circunstâncias como 

quando você questionar a precisão dos nossos registros sobre você ou fizer uma objeção. 

- para portabilidade de dados, ou recebimento em um formato legível por máquina de 

informações pessoais que você tenha nos fornecidoa fim de transferi-las para outro controlador, 

se estivermos: usando consentimento ou necessidade em relação a um contrato com você para 

justificar o nosso processamento dos dados. Em algumas jurisdições, o seu direito à portabilidade 

de dados também pode se estender às informações pessoais que tenham sido geradas durante 

sua associação com a S&P Global. 

- não estar sujeito a uma decisão baseada apenas em processamento automatizado e ter 

proteções implementadas se o seu perfil estiver sendo criado com base nas suas informações 

pessoais. 

- optar por não receber mais e-mails promocionais e de marketing que enviamos a você. Você 

pode exercer esse direito clicando no link “unsubscribe” ou “opt-out” (cancelar inscrição) nos e-

mails de marketing que lhe enviamos, utilizando os dados de contato por divisão da S&P Global 

abaixo, ou visitando o centro de preferências para cada divisão clicando aqui: 

* Centro de preferências da S&P Global Market Intelligence 

* Centro de preferências da S&P Dow Jones Indices 

* Centro de preferências da S&P Global Ratings 

* Centro de preferências da S&P Global Platts 

- se nós coletarmos e processarmos suas informações pessoais com o seu consentimento, você 

pode cancelar seu consentimento a qualquer momento. Cancelar o seu consentimento não 

afetará a legalidade de qualquer processamento que foi realizado antes de sua retirada, nem 

afetará o processamento das suas informações pessoais realizado por motivos legais que não 

por consentimento. 

- não ser discriminado por exercer qualquer um dos direitos acima. 

- apresentar uma reclamação a uma autoridade de proteção de dados sobre a nossa coleta e o 

nosso uso das suas informações pessoais. Para mais informações, contate sua autoridade de 

https://pages.marketintelligence.spglobal.com/SPGMI-Email-Subscription-Center.html
https://go.spdji.com/SignUp.html
https://www.spglobal.com/ratings/en/preference-center/
https://www.spglobal.com/platts/en#login
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proteção de dados local. (Os dados de contato das autoridades de proteção de dados no EEE, 

Canadá, Suíça e Reino Unido estão disponíveis aqui.) 

Os residentes do Estado de Nevada têm o direito de optar pela venda de certas partes das suas 

informações a terceiros que venderão ou licenciarão suas informações para terceiros. Se você é 

residente de Nevada e gostaria de fazer essa solicitação, envie um e-mail 

para privacy@spglobal.com. 

Os residentes do Estado da Califórnia têm direitos específicos em relação às suas informações 

pessoais. Para obter mais informações, consulte nosso Adendo da Califórnia. 

Respondemos às solicitações que recebemos de indivíduos que desejam exercer seus direitos 

de proteção de dados ou expressar qualquer preocupação de acordo com as leis de proteção de 

dados aplicáveis e, em qualquer caso, no prazo de 30 dias. Observe que, em certas jurisdições, 

podemos ter o direito de cobrar uma taxa pelo exercício desses direitos. 

 

Como a S&P Global usa informações pessoais em produtos? 

Alguns dos nossos produtos contêm informações pessoais de pessoas que são conselheiros, 

diretores, gerentes, funcionáriosimportantes, administradores ou grandes acionistas de 

empresas. A S&P Global obtém esses dados de fontes publicamente disponíveis e outras. 

Nossos produtos incluem dados de contato comercial, dados do histórico profissional, dados do 

trabalho, dados sobre remuneração, dados do histórico educacional, informações sobre ações e 

participações comuns, informações sobre o gênero dos indivíduos (exibido em um nível 

agregado) e informações sobre empréstimos feitos ou garantidos por indivíduos em relação com 

seus negócios. Também podemos receber informações sobre raça ou etnia, derivadas de 

informações governamentais ou oficiais (como dados do censo). Qualquer informação de raça ou 

etnia é processada de forma agregada e anônima e não está vinculada aos indivíduos. 

As informações dos nossos produtos são para fins de referência, como para identificar os 

diretores ou acionistas de uma organização específica ou acionistas ou diretores, entre outras 

empresas obviamente não relacionadas, e são disponibilizadas aos nossos clientes para esse 

fim. Os clientes são obrigados por contrato a cumprir as leis de proteção de dados aplicáveis e o 

uso de informações pessoais é restrito pelo contrato com a S&P Global. Os clientes da S&P 

https://www.spglobal.com/en/global-dpa-contacts
mailto:privacy@spglobal.com
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Global estão em qualquer parte do mundo, incluindo países com leis de proteção de dados que 

podem oferecer proteções menos rígidas do que as leis do seu país. 

A S&P Global pode compartilhar informações pessoais em seus produtos dentro de seu grupo 

corporativo, com as partes que fornecem conteúdo à S&P Global e com os clientes que recebem 

esses produtos. A S&P Global não utilizará suas informações pessoais para quaisquer outros fins 

que não os descritos acima, que estão dentro dos interesses comerciais legítimos da S&P Global 

para fornecer Serviços da S&P Global a seus clientes. 

A S&P Global atualiza com frequência e precisão as informações de seus produtos. A S&P 

Global exclui dados de seus sistemas quando eles se tornam obsoletos e inadequados, e a S&P 

Global estabeleceu padrões de gestão de dados para a coleta, o uso e a retenção de 

informações pessoais. 

 

O que acontece se esta Política de Privacidade Corporativa for 
atualizada? 
 
Nós revisamos e atualizamos esta Política periodicamente. Quando o fizermos, anotaremos a 
data da versão na Política e publicaremos a versão atualizada aqui. Apresentaremos qualquer 
atualização relevante para você. 
 

Alterações na política de privacidade - 1 de janeiro de 2020 
Estamos atualizando nossa Política Global de Privacidade Corporativa, a partir de 1º de 
janeiro de 2020. Em alto nível, fizemos as seguintes alterações: 

• Simplificamos o idioma e a estrutura da política para facilitar a navegação e encontrar 
as informações que você pode estar procurando; 

• Criamos adendos específicos de jurisdição para você encontrar facilmente 
informações específicas de jurisdição, incluindo informações relevantes para o 
California Consumer Privacy Act (CCPA) e os regulamentos da República Popular da 
China; 

• destaca-se especificamente, no início da Política, o fato de que terceiros vinculados a 
partir de nossas propriedades e produtos on-line e terceiros de quem podemos coletar 
informações pessoais, têm suas próprias políticas de privacidade que podem ser 
aplicadas às informações que eles coletam de indivíduos. 
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Alterações de 1º de fevereiro de 2021 
 
Atualizaremos nossa Política de Privacidade Corporativa Global a partir de 1º de fevereiro de 
2021. Nossa Política de Privacidade será atualizada para: 

• Trazer mais detalhes sobre as informações que recebemos de prestadores de 
serviços ou seus funcionários e as informações que coletamos automaticamente 

• Fornecer informações oficiais sobre procedimentos governamentais e regulatórios, 
investigações e inquéritos aos quais a S&P Global Platts pode estar sujeita   

• Trazer mais detalhes sobre nossas transferências internacionais de informações 
pessoais e os direitos de cada indivíduo 

• Publicar informações sobre nossas entidades representativas na União 
Europeia/Reino Unido frente ao Brexit 

• Incluir mais informações de contato de nossos escritórios locais 
 
 

Como você pode entrar em contato conosco? 

Em caso de dúvidas ou preocupações a respeito do uso das suas informações pessoais, entre 

em contato com nosso Diretor de  Privacidade e Diretor de Proteção de Dados através do e-mail 

privacy@spglobal.com, ou no endereço: S&P Global Inc., 55 Water Street, Nova York, NY 10041, 

EUA. 

Você também pode usar este formulário de solicitação de dados pessoais para entrar em 

contato conosco ou exercer qualquer um dos seus direitos. 

Em alguns dos nossos locais, também temos dados de contato locais que você pode preferir 

usar conforme estabelecido nos seguintes suplementos jurisdicionais: 

 
• Federação Russa 
• República Popular da China 
• Japão 
• Estado da Califórnia, Estados Unidos da América 
 

Para as Filipinas, você também pode usar o e-mail DPOPhilippines@spglobal.com. 

Dados de contato na União Europeia para afiliadas da S&P Global fora da União Europeia 

Determinadas afiliadas da S&P Global localizadas fora da União Europeia (“UE”) designaram 

representantes dentro da UE. Se você é residente da UE, você pode optar por entrar em contato 

com o respectivo representante da UE em caso de dúvidas relacionadas à proteção de dados, 

além ou em vez dos dados de contato acima. Use os dados de contato aplicáveis abaixo. 

 

https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-portuguese
mailto:DPOPhilippines@spglobal.com
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S&P Global Ratings 

 

S&P Global Ratings Europe Limited 

4º andar, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Irlanda 

RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 

 

S&P Global Indices UK Limited, Filial na 

Irlanda 

4º andar, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, República da Irlanda 

MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 

 

S&P Global Indices UK Limited, Filial na 

Irlanda 

4º andar, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, República da Irlanda 

spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Platts 

 

S&P Global Indices UK Limited, Filial na 

Irlanda 

4º andar, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, República da Irlanda 

PlattsGDPR@spglobal.com 

 

Dados de contato no Reino Unido para afiliadas da S&P Global fora do Reino Unido 

Determinadas afiliadas da S&P Global localizadas fora do Reino Unido designaram 

representantes dentro do Reino Unido. Se você é residente do Reino Unido, você pode optar por 

entrar em contato com o respectivo representante do Reino Unido em caso de dúvidas 

relacionadas à proteção de dados, além de, ou em vez dos dados de contato acima. Use os 

dados de contato abaixo por divisão. 

S&P Global Ratings 

 

S&P Global Ratings UK Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

Londres 

E14 5LH 

RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 

 

S&P Global UK Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

Londres 

E14 5LH 

MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MlPrivacyOfficer@spglobal.com
mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MlPrivacyOfficer@spglobal.com
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S&P Dow Jones Indices 

 

S&P Global Indices UK Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

Londres 

E14 5LH 

spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Platts 

 

Platts (U.K.) Limited 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

Londres 

E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com 

 
Federação Russa 

Este Adendo da Federação Russa ("Adendo da Federação Russa") aplica-se em relação ao 

processamento de informações pessoais de cidadãos russos por afiliadas da S&P Global 

registradas na Federação Russa e complementa esta Política. No caso de quaisquer 

inconsistências entre este Adendo da Federação Russa e o restante desta Política, este Adendo 

da Federação Russa deve prevalecer. 

Adendo da Federação Russa 

 

República Popular da China 

Este Adendo da China ("Adendo da China") aplica-se somente se você estiver localizado na 
República Popular da China ("China") e complementa esta Política. No caso de quaisquer 
inconsistências entre este Adendo da China e o restante desta Política, este Adendo da China 
deve prevalecer. 

1. Informações pessoais sensíveis. Suas informações pessoais cujo vazamento ou uso 
ilegal possa levar a tratamento discriminatório ou sérios danos à segurança pessoal ou 
patrimonial, incluindo número de cartão de identificação nacional, contas financeiras e 
paradeiro pessoal, podem ser consideradas informações pessoais sensíveis de acordo 
com os regulamentos e leis aplicáveis na China. Na medida em que coletarmos essas 
Informações Pessoais Sensíveis, só as processaremos na medida necessária para 
cumprir os propósitos declarados nesta Política e tomaremos medidas para sua 
segurança. Quando exigido pelos regulamentos e leis aplicáveis na China, obteremos o 
seu consentimento separado antes de processarmos suas informações pessoais 
sensíveis. 

2. Venda do negócio. Podemos transferir qualquer informação pessoal quando vendemos 
ou transferimos a totalidade ou parte dos nossos negócios ou ativos a terceiros, como no 
caso de fusão, aquisição, liquidação ou evento similar. Exigiremos que o terceiro continue 

mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
https://www.spglobal.com/en/Privacy/SPGI-Global-Privacy-Policy-Russia-Addendum-1-January-2020.pdf
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cumprindo esta Política, inclusive este Adendo da China, ou solicitaremos que o terceiro 
obtenha seu consentimento novamente. 

3. Notificações. Não podemos garantir absolutamente a segurança de quaisquer 
informações ou dados que você fornecer on-line. No caso de um incidente de segurança, 
tomaremos medidas de mitigação de acordo com nosso plano de resposta a incidentes e 
reportaremos aos reguladores competentes na China conforme exigido pela lei aplicável. 
No caso de um incidente de segurança que afete suas informações pessoais, 
notificaremos você conforme exigido pela lei aplicável por e-mail, correspondência, 
telefone, notificação push ou outros meios. 

4. Encerramento de uma conta registrada. Se desejar encerrar uma conta registrada na 
S&P Global, entre em contato com nosso Diretor de Privacidade no e-
mail privacy@spglobal.comou DPOChina@spglobal.com ou correspondência ao Diretor 
de Privacidade, em: 49/F, Fortune Financial Center, N.º 5, Dongsanhuan Zhong Rd, 
Distrito de Chaoyang, Pequim. Atenderemos sua solicitação e encerraremos sua conta 
em 15 dias úteis. 
 
 

Japão 

Este Adendo do Japão ("Adendo do Japão") aplica-se em relação ao processamento de 

informações pessoais no Japão pela S&P Global Ratings Japan Inc., S&P Global SF Japan Inc. e 

Standard & Poor's International LLC, Filial do Japão (juntas "S&P Global Japan") e complementa 

esta Política. No caso de quaisquer inconsistências entre este Adendo do Japão e o restante 

desta Política, este Adendo do Japão deve prevalecer. 

A S&P Global Japan cumprirá os regulamentos e leis japonesas aplicáveis de proteção de dados 

e não usará informações pessoais para fins que não estejam definidos nesta Política. O processo 

para tratamento de reclamações de clientes é definido nesta Política. 

Uso de informações pessoais dentro do grupo S&P Global 

A S&P Global Japan usa informações pessoais com outras entidades do grupo S&P Global que 

podem usar essas informações para fornecer informações sobre nossos Serviços aos nossos 

clientes, conduzir determinadas pesquisas de mercado ou entrar em contato com clientes. Essas 

informações incluem: endereço, nome, nome da empresa, nome do departamento, cargo, 

número de telefone, número de fax, endereço de e-mail, informações de cobrança, histórico de 

mudanças de pessoal e histórico de emprego profissional, registros de entrevistas de emprego 

com a S&P Global Japan, suas áreas de interesse, etc. 

Uma lista das empresas do nosso grupo está disponível aqui. 

mailto:privacy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/privacy-policy-subsidiaries-list-jan-20-2021.pdf
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Informações processadas anonimamente fornecidas à S&P Global Ratings Japan Inc. e S&P 

Global SF Japan Inc. e compartilhadas pela S&P Global Ratings Japan Inc. e S&P Global SF 

Japan Inc. com outras empresas do grupo S&P Global 

A S&P Global Ratings Japan Inc. e a S&P Global SF Japan Inc. compartilham informações 

processadas anonimamente com outras empresas do grupo S&P Global de forma contínua no 

contexto de seus negócios de finanças estruturadas. As "informações relativas a indivíduos" 

incluídas nas informações processadas anonimamente compartilhadas com essas empresas e o 

"método de compartilhamento" dessas informações são definidos abaixo. 

“Informações relativas a indivíduos a serem compartilhadas com outras empresas do grupo S&P 

Global": 

• Informações relativas aos mutuários e fiadores conjuntos (código do mutuário alocado por um 

credor, informações relacionadas à idade, gênero, informações relacionadas ao endereço, 

informações relacionadas à ocupação, renda anual, saldo de conta, etc.) 

• Informações sobre empréstimos relacionadas ao mutuário pessoa física (categoria, valor do 

empréstimo, período do empréstimo, informações relacionadas à localização do imóvel e valor de 

avaliação). 

"Método de compartilhamento de informações processadas anonimamente": 

Por meio do upload ou envio por e-mail para um servidor que somente o pessoal autorizado do 

grupo S&P Global pode acessar. 

Caso você tenha dúvidas ou preocupações sobre o uso das suas informações pessoais, entre 

em contato com nosso Diretor de Privacidade por e-mail 

em privacy@spglobal.com ou Japanprivacy@spglobal.com ou por correspondência em: 

Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28º andar, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio 100-0005, Tel: 

+81-(0)3-4550-8000. 

 
Estado da Califórnia, Estados Unidos da América 

Este Adendo do Estado da Califórnia, Estados Unidos da América ("Adendo da Califórnia") 

aplica-se ao processamento de informações pessoais de residentes do Estado da Califórnia nos 

Estados Unidos pela S&P Global, conforme exigido pela Lei de Privacidade do Consumidor da 

Califórnia (California Consumer Privacy Act, "CCPA") e complementa esta Política. No caso de 

mailto:privacy@spglobal.com
mailto:Japanprivacy@spglobal.com
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quaisquer inconsistências entre este Adendo da Califórnia e o restante desta Política, este 

Adendo da Califórnia deve prevalecer. 

Certas informações que coletamos podem ser isentas da CCPA porque são consideradas 

informações públicas (ou seja, disponibilizadas por uma entidade governamental) ou previstas 

por uma lei federal de privacidade, como a Lei Gramm – Leach – Bliley, a Lei de Portabilidade e 

Responsabilidade de Seguros de Saúde ou a Lei de Relatório de Crédito Justo. 

Direito de acessar informações 

Você tem o direito de solicitar acesso a informações pessoais suas coletadas e informações 

sobre a fonte dessas informações, os propósitos para os quais as coletamos e os terceiros e 

prestadores de serviços com os quais as compartilhamos. Para proteger as informações 

pessoais dos nossos clientes, é necessário verificar sua identificação antes que possamos agir 

de acordo com sua solicitação. 

Direito de solicitar exclusão de informações 

Você tem o direito de solicitar, em determinadas circunstâncias, que excluamos qualquer 

informação pessoal que coletamos diretamente de você. Para proteger as informações pessoais 

dos nossos clientes, é necessário verificar sua identificação antes que possamos agir de acordo 

com sua solicitação. Podemos ter um motivo nos termos da lei para não precisarmos atender à 

sua solicitação ou para podermos cumpri-la de uma maneira mais limitada do que o previsto. Se 

o fizermos, explicaremos isso a você em nossa resposta. 

Direito à informação referente à participação no compartilhamento de dados para 

incentivos financeiros 

Solicitaremos seu consentimento antes de coletar  informações pessoais suas relacionadas à 

oferta de um incentivo financeiro. 

Direito de optar por não vender informações pessoais a terceiros 

Você tem o direito de optar por não vender suas informações pessoais a terceiros. Observe que 

o seu direito de optar por não vender não se aplica ao nosso compartilhamento de informações 

pessoais com provedores de serviços, que são partes contratadas para desempenhar uma 

função em nosso nome e são contratualmente obrigadas a usar as informações pessoais apenas 

para essa função. 
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Lei "Shine the Light” (Brilhe a luz) 

Os residentes do Estado da Califórnia também têm o direito de solicitar informações sobre 

terceiros a quem a empresa divulgou determinadas categorias de informações pessoais durante 

o ano anterior para fins de marketing direto de terceiros. 

Como enviar uma solicitação 

Para enviar uma solicitação para exercer seus direitos: 

1. Para direitos de acesso e exclusão, preencha um Formulário de Solicitação de 
Dados. 
2. Para o direito de optar por não participar, visite "Não Venda Minhas Informações 
Pessoais". 
3. Ligue para 1-855-529-1761. 

A seguir, apresentamos uma descrição das nossas práticas de coleta de dados, incluindo as 

informações pessoais que coletamos, as fontes dessas informações, os propósitos para os quais 

coletamos informações e se divulgamos essas informações a terceiros. Podemos usar toda e 

qualquer informação para qualquer um dos propósitos descritos na Política, a menos que as 

limitações estejam listadas. As categorias que usamos para descrever as informações são as 

estabelecidas na CCPA. 

• Identificadores pessoais: 

o Coletamos seu nome, número de telefone, endereço de e-mail e endereço de contato 

quando você cria uma conta ou se inscreve em um evento, uma conta é criada ou uma 

inscrição de evento é criada para você ou você conclui uma transação. Se você optar por 

criar uma conta, também será solicitado que você crie um nome de usuário e atribuiremos 

um ou mais identificadores exclusivos ao seu perfil. 

o Você nos fornece informações de pagamento e cobrança ao comprar um dos nossos 

produtos ou se inscrever para um evento pago. 

o Coletamos números de previdência social, números de cartão de crédito e dados 

financeiros pessoais seus ou de clientes corporativos, como emissores financeiros 

estruturados, com o objetivo de informar nossa análise estatística ou usar no fornecimento 

dos nossos Serviços. Tais dados não serão utilizados para outros fins a não ser esses, 

alugados ou de outra forma disponibilizados a terceiros para distribuição pública. 

o Não coletamos o número da carteira de motorista ou o número do passaporte. 

https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-portuguese
https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-portuguese
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-pt-br
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-pt-br
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o Não coletamos nenhuma informação médica ou de saúde sua. 

o Coletamos seu endereço IP automaticamente. 

o Coletamos seu ID do dispositivo automaticamente. 

• Classificações protegidas: coletamos sua idade e seu gênero. 

• Informações comerciais: quando você realiza transações conosco, criamos registros de bens 

ou serviços adquiridos ou considerados, além de históricos ou tendências de compras ou de 

consumo. 

• Informações biométricas: não coletamos informações sobre suas características fisiológicas, 

biológicas ou comportamentais. 

• Informações sobre atividades na Internet ou em outras redes eletrônicas: coletamos 

informações sobre seu histórico de navegação, histórico de pesquisa e informações sobre sua 

interação com portais de produtos, sites, aplicativos ou anúncios automaticamente quando você 

usa nossos Serviços. 

• Dados de geolocalização: conforme descrito acima, coletamos seu endereço IP 

automaticamente. Podemos determinar sua localização geral com base no endereço IP. Com o 

seu consentimento, alguns dos nossos aplicativos móveis também coletam sua localização 

precisa (por exemplo, suas coordenadas de GPS), embora os usuários possam desativar o 

rastreamento de localização nas configurações dos dispositivos móveis. 

• Informações de áudio, eletrônicas, visuais, térmicas, olfativas ou similares: se você entrar 

em contato conosco por telefone, poderemos gravar a chamada. Nós o notificaremos se uma 

chamada estiver sendo gravada no início dela. Nós podemos coletar sua imagem. Não 

coletamos nenhuma informação térmica, olfativa ou similar. 

• Informações profissionais ou relacionadas ao emprego: coletamos informações sobre seu 

empregador e cargo atual e outros aspectos de seu histórico profissional. 

• Informações educacionais: coletamos informações sobre as instituições que você frequentou 

ou o seu grau de escolaridade. 

• Inferências projetadas para criar um perfil sobre um consumidor que reflete suas 

preferências ou características: podemos analisar suas preferências reais ou prováveis por 
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meio de uma série de processos de computador. Em algumas ocasiões, podemos adicionar 

nossas observações ao seu perfil interno. 

Podemos compartilhar essas informações com prestadores de serviços, que são partes externas 

que contratamos para fins comerciais e que estão proibidas de usar informações pessoais para 

qualquer finalidade que não esteja relacionada ao nosso compromisso. As categorias de 

prestadores de serviços com os quais compartilhamos informações e os serviços que eles 

fornecem estão descritas aqui. 

A CCPA fornece aos residentes da Califórnia certos direitos em relação à "venda" de 

informações a terceiros. De acordo com a CCPA, "vender" informações pessoais significa 

divulgá-las a uma parte externa para benefícios monetários ou outros, nos quais, por exemplo, 

nosso contrato não restringe essa parte ao uso dessas informações para outros fins. Podemos 

"vender" informações nas seguintes circunstâncias limitadas: 

• Identificadores pessoais: 

o Exibimos informações de contato em nossos produtos, acessíveis pelos nossos assinantes 

e pelos assinantes dos nossos parceiros de negócios. 

o Divulgamos informações de contato para nossos parceiros de webinar e conferências (ou 

seja, listas de participantes). 

o Fornecemos informações de contato às autoridades de segurança pública, quando 

necessário. 

o Fornecemos endereços IP e IDs de dispositivos aos nossos parceiros de publicidade. 

• Classificações protegidas: exibimos a idade, se disponível, no nosso banco de dados 

"Profissionais", acessível pelos nossos assinantes e pelos assinantes dos nossos parceiros de 

negócios. Podemos exibir informações de gênero agregadas em nossos produtos, mas não 

exibimos os gêneros dos indivíduos. 

• Informações sobre atividades na Internet ou em outras redes eletrônicas: divulgamos 

informações sobre as interações dos assinantes com nossos produtos para empresas das quais 

coletamos dados. 

• Informações profissionais ou relacionadas ao emprego: exibimos informações sobre o 

empregador e cargo atuais, dados sobre remuneração e outros aspectos do histórico profissional 

https://www.spglobal.com/en/privacy/documents/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-february-2021.pdf
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e educacional de uma pessoa em nossos produtos, acessíveis pelos nossos assinantes e pelos 

assinantes dos nossos parceiros de negócios. 

• Inferências projetadas para criar um perfil sobre um consumidor que reflete suas 

preferências ou características: terceiros, como parceiros de publicidade, podem coletar 

informações pessoais usando Cookies ou outras tecnologias de rastreamento, conforme 

divulgado em nosso Aviso sobre Cookies. 

 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-portuguese

