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Política de Privacidade Corporativa Global 

Última atualização: 30 de dezembro de 2022 
 

Sobre o que é esta Política? 
 

A S&P Global Inc., e suas afiliadas (coletiva ou individualmente, conforme o caso, referidas como 
“S&P Global”, “nós”, “nosso(a)(s)”, “nos”) respeitam seu direito de privacidade. Esta Política de 
Privacidade Corporativa Global (“Política”) explica quem somos, como coletamos, compartilhamos, 
transferimos e usamos suas informações pessoais 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. 

 
Observe que alguns direitos e obrigações de privacidade podem diferir em certos locais com 
base nas leis locais aplicáveis de proteção de dados . Incluímos informações suplementares 
para certas jurisdições nesta Política. 

 
Os terceiros que se vinculam de ou aos nossos Serviços, ou de quem coletamos informações 
pessoais, podem ter suas próprias políticas e práticas de privacidade. Esta Política não se aplica a 
sites ou aplicativos oferecidos por outras empresas ou indivíduos, incluindo produtos e serviços de 
terceiros, que podem ser exibidos como conteúdo em uma pesquisa feita em nosso site. Analise 
todas as políticas de terceiros para saber mais sobre suas práticas. 

 
Na medida em que um aviso fornecido no momento da coleta de um website ou produto específico 
entrar em conflito com esta Política, os termos desse aviso específico ou declaração de privacidade 
suplementar serão aplicáveis. 

 
Se você celebrar um contrato separado conosco que exige, ou contempla, a coleta, 
compartilhamento, transferência, uso, ou de outra forma, o processamento de informações sobre 
você de uma maneira diferente da descrita nesta Política, os termos desse contrato serão 
aplicáveis. 
 
Para saber mais sobre o compromisso da S&P Global com a privacidade, acesse a declaração de 
missão de privacidade e recursos em:https://www.spglobal.com/en/privacy/our-privacy-
commitment.  

 
O que a S&P Global faz? 

 
A S&P Global é fornecedora líder de classificações, benchmarks, análises e dados transparentes e 
independentes para os mercados de capitais e commodities, empresas e governos em todo o 
mundo. Para obter mais informações sobre as empresas do grupo atual da S&P Global e outras 
empresas relacionadas, consulte nossos arquivos mais recentes aqui. 

 
 

 

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 
amplas: 

 
1. Informações que você nos fornece 
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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 registrar para usar 
nossos Serviços, como para participar de um evento, solicitar um teste gratuito ou boletim 
informativo de cortesia, ou para receber pesquisas, especificações, informações sobre produtos ou 
relatórios por meio 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 a você e por que as solicitamos 
incluem: 

 
Tipos de informações pessoais Por que coletamos 
Informações de faturamento (incluindo as 
informações do cartão de pagamento). 

Para manter sua conta conosco e fornecer 
os produtos e serviços solicitados. 

Para processamento de pedidos e para 
fornecer documentos de transação. 

Dados de contato incluindo nome, telefones 
(que inclui números de celular), endereço de 
e-mail, endereço postal e dados de todas as 
correspondências entre nós. 

Para responder às suas comunicações e 
perguntas, como quando você deseja saber 
mais sobre nossas conferências e webinars.  

Se solicitado, para fornecer atualizações de 
serviço do produto, informações e alertas.  

Para entrar em contato com você para fins 
de verificação de informações. 

Para reunir informações necessárias para 
fornecer e entregar manutenção, suporte e 
treinamento para os serviços solicitados por 
você ou seu empregador. 

Para receber seu feedback sobre nossos 
Serviços, incluindo um evento do qual você 
participou, tal como quando nós ou nossos 
agentes enviamos uma pesquisa de 
satisfação do cliente. 

Para receber seus serviços ou da empresa 
representada por você. 

Credenciais do usuário, incluindo nome, 
endereço de e-mail, assinatura e quaisquer 
informações de login pessoais que você nos 
fornece ao criar um perfil, assim como dados 
sobre sua escolaridade e seu gênero.  

Algumas plataformas de produtos também 
permitem que os próprios usuários façam 
upload de dados, incluindo idade, raça, cor, 
ancestralidade, nacionalidade, cidadania, 
religião ou credo, estado civil, sexo (incluindo 
gênero, identidade de gênero, gravidez ou 
parto e condições médicas relacionadas), 
orientação sexual, status de veterano ou 
militar, para atualizações, informações e 
alertas. 

Para configurar e manter sua conta de 
usuário. 

Para monitorar e reforçar o cumprimento dos 
nossos termos contratuais. 

Para permitir que os clientes usem nossas 
plataformas de produtos para seus próprios 
fins. 
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Informações do trabalho e do empregador, 
como cargo, afiliação à empresa, função, 
antiguidade, departamento e localização de 
seu escritório. 

Para gerenciar sua conta de usuário 
individual, quando contemplada por uma 
conta de um dos clientes corporativos da 
S&P Global, 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. 
Poderemos gravar (voz ou áudio) e/ou 
coletar sua imagem, desde que você não se 
oponha (e que tenha aceitado quando 
exigido por lei), por exemplo, em eventos 
presenciais ou virtuais. 
Para fornecer o conteúdo do evento a 
pessoas que não puderam participar do 
evento ao vivo, para promover nossos 
eventos em gravações ao vivo, ou, de 
alguma outra forma, fornecer o conteúdo do 
evento. Em alguns casos, podemos utilizar a 
tecnologia para criar transcrições 
automáticas. 

Para que possamos enviar a você 
informações personalizadas sobre nossos 
Serviços em todas as nossas divisões que 
possam ser do seu interesse, para permitir 
que você participe voluntariamente de 
correspondências e outros eventos e para 
nos permitir promover nossos eventos e 
Serviços.  

Número da previdência social/identificação 
oficial, número do cartão de identificação do 
estado, números do cartão de crédito e 
dados financeiros pessoais (como salário 
específico, detalhes de hipoteca, patrimônio 
líquido ou informações de portfólio 
individual). Chamamos esse tipo de 
informação pessoal de “Dados Financeiros 
do Cliente”. 

Em alguns casos, nosso cliente corporativo, 
como um emissor de finanças estruturadas 
ou você, pode nos fornecer Dados 
Financeiros do Cliente com a finalidade de 
informar nossa análise estatística ou para 
nosso uso na prestação de nossos Serviços. 
Os Dados Financeiros do Cliente não serão 
utilizados para outros fins a não ser estes, e 
não serão repassados ou disponibilizados de 
outra forma a terceiros para distribuição 
pública. 

Para conduzir atividades de due diligence 
para instituições financeiras e outras 
empresas regulamentadas como parte de 
nossos produtos “conheça seu cliente”. 

 
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. Também 
podemos gravar chamadas telefônicas com 
você, sujeito a um aviso no início da 
chamada. Em alguns casos, podemos 
utilizar a tecnologia para criar transcrições 
automáticas. 

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 automaticamente 
 



4 

 

ACTIVE 682795966v2 

Nós podemos coletar informações automaticamente do seu dispositivo, incluindo informações 
sobre como você utiliza nossos Serviços. 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 websites.  

 
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, localização ou fuso horário em nível de país ou 
cidade) e outras informações técnicas. Nós podemos coletar 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 usuários dos nossos Serviços, como os 
visitantes dos nossos sites, as páginas que eles visitaram antes e depois, e quais funções e 
conteúdo lhes interessam. 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, 
inclusive (com consentimento, conforme aplicável) mostrando ou oferecendo aos 
usuários Serviços ou conteúdo 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 permitido; 

 para oferecer-lhe 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, 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 certas informações); 

 para entregar informações personalizadas sobre os nossos Serviços que possam ser 
de seu interesse ou tenham valor para você, bem como lhe enviar 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 a precificação acordada com nossos clientes; e 
 para fins de faturamento, a fim de que nós ou outros (como provedores de conteúdo) 

possamos cobrar pelos serviços prestados. 
 
Algumas dessas informações são coletadas usando cookies, weblogs, web beacons e 
tecnologia de rastreamento semelhante - consulte “Como a S&P Global utiliza cookies e 
tecnologia de rastreamento semelhante”. 

 
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 
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cadastrar 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 seus 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, a entrega e o suporte 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 de 
terceiros, arquivos públicos, comunicação direta com nosso empregador, divulgador e websites, 
para exibição em alguns dos nossos produtos. Saiba mais em “Como a S&P Global usa 
informações pessoais em produtos?”. 
 
A empresa automotiva coleta e compila informações de registro e documentos de propriedade de 
veículos motorizados para fornecer produtos e serviços a entidades autorizadas de acordo com a lei 
18 U.S.C A. §2721 e leis estaduais semelhantes que regem o uso de tais informações. As 
informações do consumidor em registros de veículos motorizados são usadas em conformidade com 
as leis e regulamentos vigentes e, portanto, não são usadas pela S&P Global ou fornecidas a outras 
entidades por nós para fins de marketing direto. Para acessar ou corrigir o registro do seu veículo 
motorizado e/ou informações sobre a documentação de propriedade, entre em contato com o 
departamento de veículos motorizados do seu estado ou outra agência estadual que processe os 
documentos e registros dos veículos motorizados. A Associação Americana de Administradores de 
Veículos Motorizados mantém links para sites de agências estaduais de veículos automotores 
organizados pelas regiões AAMVA. 

 
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). 
 
As políticas, procedimentos e padrões da S&P Global exigem que as informações em seus 
produtos sejam atualizadas para precisão em uma base regular, e retirada seu sistemas quando 
tais dados se tornam obsoletos ou imprecisos. A S&P Global estabeleceu padrões de governança 
de informações para coleta, uso e retenção de informações pessoais. 
 
Na medida em que mantivermos e utilizarmos informações pessoais de forma identificada ou 
anônima, não tentaremos realizar nova identificação das informações, exceto quando o propósito 
for determinar se nossos processos de identificação/anonimização atendem ou não nossos deveres 
legais. 
 

 
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. Nossos aplicativos podem exigir acesso a aplicativos e/ou dados 
armazenados em seu dispositivo móvel para funcionarem. Caso concorde, alguns dos nossos 
aplicativos coletam a localização geográfica precisa do seu dispositivo móvel e alguns dos nossos 
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aplicativos também coletam informações que podem ser informações pessoais suas ou de outras 
pessoas, de ou sobre: 

 
Seu calendário 
Seus contatos e informações de chamadas 
As contas e outros aplicativos no seu dispositivo 
móvel como Fotos (incluindo data, hora, local e 
conteúdo), arquivos de Mídia, metadados e outras 
informações armazenadas. 

 
Também podemos coletar automaticamente registros de aplicativos e estatísticas de uso. Por 
exemplo, podemos registrar quando você abrir um aplicativo para conseguirmos monitorar qual 
aplicativo é utilizado, quando e como e,  se o aplicativo parar de funcionar, registramos os “dados 
de falha”, tais como se você tem sinal para nos ajudar a 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 
plataforma na qual você fez o download. Para interromper a coleta de todas as informações 
através de um dos nossos aplicativos, desinstale o aplicativo. 

 

∙ Quando a S&P Global divulga minhas informações pessoais? 
 

As categorias de informações pessoais listadas na seção acima, "Quais informações pessoais a S&P 
Global coleta e por quê" podem ser divulgadas para as seguinte categorias de destinatários: 

 
Nossas companhias do grupo e nossas joint-venture, onde aplicável, provedores de serviço que 
incluem sem limitação, conselheiros ou consultores profissionais, tais como advogados, banqueiros, 
auditores, contadores e seguradoras que fornecem serviços de consultoria, jurídicos, bancários, 
auditoria, serviços de contabilidade ou seguro, instituições financeiras que nos financiam,, auditores 
externos, fornecedores de conteúdo de produto, sócios de negócio e qualquer organização que 
planeje seu acesso aos nossos produtos ou serviços (caso não seja você). 

 
Compartilhamos informações pessoais com as partes autorizadas mencionadas para fins 
consistentes com os descritos nesta Política ou notificados a você quando suas informações 
pessoais são coletadas. Por exemplo, podemos compartilhar suas informações pessoais com a 
organização que providencia seu acesso aos nossos produtos ou serviços para atender às 
obrigações contratuais dela e fornecer nossos produtos, serviços, suporte e treinamento para ela.  
Podemos compartilhar suas informações pessoais com nossos provedores de serviço e parceiros 
comerciais com a finalidade de operar nossos negócios, honrando uma solicitação que você fez 
através dos produtos ou serviços, entregando, melhorando e personalizando nossos produtos ou 
Serviços, enviando o marketing e as comunicações relacionados ao nosso negócio, processamento 
de pagamento, bem como para outra finalidade legítima permitida pela lei aplicável ou com seu 
consentimento. 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. 

 
Para obter uma lista das nossas empresas do grupo atual e empresas relacionadas, consulte 
nossos arquivos mais recentes aqui. Uma lista das categorias de nossos provedores de serviços, 
provedores de conteúdo e parceiros de negócios está disponível aqui. Para obter informações 
sobre a divulgação das categorias enumeradas da Califórnia, consulte a seção de jurisdição 
abaixo: 
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Além dos propósitos descritos nesta Política, as informações pessoais utilizadas por nossos 
provedores de serviço podem estar sujeitas aos seus termos de uso e às políticas de 
privacidade, os quais, se necessário, serão fornecidos a você. Reveja os termos de uso e as 
políticas de privacidade aplicáveis do provedor de serviço para compreender melhor como eles 
gerenciam suas informações pessoais. 

 
Seu empregador 

 
Podemos fornecer informações pessoais ao seu empregador com a finalidade de cumprir e reiterar 
nosso contrato com eles, informá-los sobre o uso do Serviço por parte de determinadas categorias 
de usuários, bem como para fins de precificação. 

 
Autoridades legislativas competentes, agências reguladoras e governamentais, tribunais ou outros 
terceiros. 

Podemos fornecer informações pessoais a qualquer órgão competente pela aplicação da lei, 
órgão regulador, agência governamental, tribunal ou a terceiro de acordo com a lei e 
regulamentação aplicáveis quando acreditarmos que a divulgação seja necessária (i) como uma 
questão de lei ou regulamentação aplicáveis, (ii) para proteção contra fraude ou para fins de 
gerenciamento de risco, (iii) para cooperação com agências relevantes para investigação e 
prevenção de crimes, tais como negociação com informações privilegiadas, (iv) para o exercício, 
estabelecimento ou a defesa de nossos direitos legais, (v) para proteção de seus interesses vitais 
ou de qualquer outra pessoa, ou (vi) para proteção de nossos interesses, direitos, segurança ou 
propriedade, ou de terceiros. 

 
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. Portanto, podemos divulgar suas informações para cumprir uma 
ordem judicial, intimação do governo ou outro processo legal ou regulatório, por vezes, sem 
avisá-lo previamente. 

 
Nossos arquivos na SEC estabelecem isso mais detalhadamente e estão disponíveis aqui. 

 
Possíveis Compradores 

 
Podemos fornecer informações pessoais a potencial comprador ou alvo (e a terceiros ou nossos 
agentes e consultores) ligados por qualquer proposta de venda, compra, fusão, transferência, 
aquisição, ou evento de liquidação ou similar, total ou parcial, de nosso negócio. Se tal mudança 
acontecer em nosso negócio, o comprador ou alvo usará suas informações pessoais da mesma 
forma que estabelecido nesta Política ou irá informá-lo sobre como usará suas informações 
pessoais conforme exigido pela lei aplicável. 

 
Outros terceiros 

 
As informações pessoais que você divulgar em painéis de mensagens, áreas de bate-papo ou 
páginas de mídia social ou em mensagens diretas a outros usuários dessas plataformas podem 
ser coletadas e utilizadas por terceiros para contatá-lo, enviar mensagens não solicitadas ou para 
outros fins sem nosso conhecimento ou controle. Os fóruns de mídia social e as salas de bate-
papo não operadas por nós podem conter regras e condições adicionais. Não somos responsáveis 
pelas informações pessoais ou qualquer outra informação que você decida enviar a esses fóruns 
que não são controlados por nós.  

 
Os Serviços podem oferecer a você a capacidade de compartilhar informações pessoais por meio 
de um site de rede social (por exemplo, Facebook, Twitter) usando ferramentas integradas (por 
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exemplo, botão “Curtir” do Facebook ou botão “Tweet” do Twitter). O uso de tais ferramentas 
integradas permite que você compartilhe informações pessoais sobre você com outras pessoas ou 
com o público, dependendo das configurações que você estabeleceu com esse site de rede social. 
Para obter mais informações sobre a finalidade e o escopo da coleta e uso de dados em conexão 
com tais sites de rede social ou ferramentas integradas de um site, visite as políticas de 
privacidade das entidades que fornecem esses sites de rede social. 

 
Recomendamos que você tome cuidado ao divulgar publicamente suas informações pessoais. 
 
Podemos pedir sua permissão para compartilharmos suas informações com terceiros não filiados 
que não estejam descritos em nenhum outro lugar nesta Política. 

 
Para obter mais informações sobre como e por que divulgamos as informações pessoais que 
aparecem em nossos produtos, consulte “Como a S&P Global usa informações pessoais nos 
produtos?” abaixo. 

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

 
Nossa base legal para coletar e processar as informações pessoais depende das informações 
pessoais em questão, do contexto no qual coletamos e das leis e regulamentações 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 o “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. 
 
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. 

 
Em geral, se coletamos e utilizamos suas informações pessoais dependendo dos nossos 
interesses legítimos (ou de terceiros). Esse interesse será oferecer nossos Serviços a você e para 
nosso legítimo interesse comercial (por exemplo, responder a suas perguntas, melhorar os nossos 
Serviços, processamento de pagamentos, informá-lo sobre as características de produtos ou sobre 
novas versões, oferecer treinamento, informá-lo sobre a manutenção do produto ou realizar 
atividades promocionais). Para obter a base legal em que nos baseamos em relação às 
informações pessoais em nossos produtos, consulte “Como a S&P Global usa as informações 
pessoais nos produtos?” abaixo. 

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

 
Em geral 
Usamos cookies e tecnologia de rastreamento semelhante (coletivamente, “Cookies”) em certos 
Serviços (em particular nossos sites e alguns aplicativos móveis) para coletar e usar informações 
pessoais sobre você para melhor compreensão e aperfeiçoamento da usabilidade, desempenho e 
eficácia de nossos Serviços, para nos ajudar a personalizar conteúdo ou ofertas para você e para 
servir nossa publicidade com base em interesses específicos. Essas tecnologias também podem 
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permitir que determinados terceiros coletem informações sobre você no decorrer do tempo e em 
diferentes websites, como informações sobre seus cliques em anúncios ou instalação dos nossos 
Serviços. Quando permitido pela lei aplicável, implantaremos Cookies de desempenho ou análise 
de primeira parte automaticamente no momento em que 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 websites. 
Para saber mais, incluindo sobre como consentir, bloquear ou retirar seu consentimento sobre os 
Cookies, consulte nosso Aviso de Cookies.  
 
Poderemos utilizar 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://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 
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 disponíveis atualmente no Google Analytics, consulte 
https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout. 

 
Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade relacionadas aos nossos 
serviços de publicidade, consulte a seção Serviços digitais relacionados à publicidade 
desta Política. 
 
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. Se você acha que seus dados estão sujeitos a 
um incidente de segurança e não o notificamos, ou se você está preocupado com a segurança de 
seus dados, entre em contato com nossa equipe de segurança dedicada em 
security@spglobal.com. 

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

 
Suas informações pessoais podem ser transferidas e processadas fora da jurisdição onde você 
reside. Essas demais jurisdições podem ter as leis de proteção de dados diferentes das leis de 
jurisdição de sua residência (e, em alguns casos, não tão protetivas). 

 
A S&P Global é um grupo multinacional com sede em Nova York, Estados Unidos da América. 
Nossos servidores podem estar localizados fora da jurisdição onde coletamos os dados. 
Poderemos armazenar e replicar suas informações pessoais em servidores de outras jurisdições 
a fim de fornecer velocidade de acesso, robustez e proteção contra falhas no servidor. 

 
Quando coletamos suas informações pessoais, podemos transferi-las de ou para qualquer um dos 
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países nos quais fazemos negócios. Nossas empresas do grupo, empresas relacionadas, qualquer 
organização que providencie seu acesso aos nossos produtos ou serviços, provedores de serviços, 
provedores de conteúdo de produtos e parceiros de negócios, com quem possamos compartilhar 
informações pessoais, estão localizados e transferem informações pessoais para várias jurisdições 
ao redor do mundo. As principais jurisdições onde as informações pessoais são hospedadas por ou 
em nome da S&P Global são os Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido, Alemanha, 
República da Irlanda, Itália, França, Suíça, Holanda, Índia e Cingapura. Em alguns casos, suas 
informações pessoais também podem ser acessadas de fora da jurisdição onde coletamos os 
dados, como nas Filipinas, Índia e Paquistão, onde nosso pessoal de apoio administrativo está 
localizado para certas Divisões. 

 
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. 

 
Quando solicitado por lei aplicável, as transferências internacionais ocorrem apenas quando existe 
um nível adequado de proteção aos direitos de proteção de dados fundamentais das pessoas. Em 
algumas circunstâncias, podemos optar por nos basear em uma decisão de adequação para 
transferir informações pessoais legalmente. As cláusulas contratuais padrão são um dos vários 
mecanismos que permitem a transferência de informações pessoais através das fronteiras 
jurisdicionais e poderemos contar com elas para transferências de e para nossas afiliadas, 
fornecedores e parceiros de negócios, quando 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? 

 
Nossas políticas, procedimentos e padrões de governança de informações aplicáveis exigem que 
as informações pessoais sejam retidas enquanto tivermos uma necessidade comercial legítima 
contínua de fazê-lo (por exemplo, para fornecer a você um Serviço que você solicitou, ou para 
cumprir com as leis aplicáveis, exigências fiscais ou contábeis). 

Assim que não tivermos mais uma necessidade comercial legítima de processar suas informações 
pessoais, nossas políticas, procedimentos e padrões de governança de informações aplicáveis 
exigem que excluamos ou tornemos suas informações pessoais anônimas ou, se a exclusão ou o 
anonimato não for possível, devemos fazer a pseudonimização e/ou armazenamento seguro das 
suas informações pessoais e as isolamos de qualquer processamento posterior até que a 
exclusão seja possível. 

 
Se você tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre o período de tempo para o qual 
processaremos suas informações pessoais, entre em contato conosco através dos dados de 
contato abaixo. 

 
Quais são os seus direitos de proteção de dados? 

 
Dependendo das leis que se aplicam às suas informações pessoais, você terá direito a fazer as 
seguintes solicitações relacionadas às suas informações pessoais:  

 

 Acesso às Suas Informações Pessoais. Você pode solicitar o acesso às suas 
informações pessoais ou a confirmação de que temos informações sobre você. Em certas 
circunstâncias limitadas, você também pode solicitar o acesso aos seus dados em formato 
portátil e legível por máquina. 
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 Exclusão de Suas Informações Pessoais. Você pode solicitar que nós deletemos suas 
informações pessoais. Se exigido pela lei, concederemos uma solicitação para a exclusão das 
informações, porém, você deve estar ciente de que, em muitas situações, teremos de manter 
suas informações pessoais para cumprir com nossas obrigações legais, resolver disputas, 
reforçar nossos acordos ou para algum outro propósito comercial.  

 Correções de suas informações pessoais. Contamos com você para atualizar e corrigir 
suas informações pessoais. Quando suas informações pessoais forem solicitadas para 
acessar ou utilizar Serviços, você terá a oportunidade de corrigir, atualizar ou modificar 
essas informações entrando na sua conta e atualizando as informações online. Você pode 
pedir que nós corrijamos informações que estejam incorretas ou incompletas. Observe que 
poderemos manter um histórico de informações em nossos arquivos de backup conforme 
permitido por lei. 

 Objeção a certos processamentos. Você pode se opor quanto ao nosso uso ou divulgação 
de suas informações pessoais contatando-nos pelo endereço descrito abaixo:  

 Bloqueio de publicidade direcionada. Você pode bloquear o rastreamento online com base 
na publicidade direcionada ou a publicidade comportamental de contexto cruzado (por 
exemplo, cookies) clicando no link para configuração de cookies no rodapé de nossos websites. 
Observe que, se você mudar de navegador ou computadores, ou limpar o cache do seu 
navegador, talvez você tenha de clicar no link novamente para aplicar suas preferências.  

 Bloqueio de vendas. Você pode bloquear a venda de suas informações pessoais clicando 
aqui ou no link "Não venda minhas informações pessoais" em nossa homepage.  

 Processamento restrito. Você pode solicitar que nós limitemos nosso processamento 
das suas informações pessoais sob quaisquer circunstâncias, tais como quando você 
contesta a precisão de nossos registros sobre você, ou quando faz uma objeção. 

 E-mails promocionais. Você pode optar por nos fornecer seu endereço de e-mail com a 
finalidade de permitir que nós lhe enviemos newsletters gratuitas, pesquisas, ofertas e outros 
materiais promocionais, bem como ofertas de terceiros. Você pode parar de receber e-mails 
promocionais seguindo as instruções de cancelamento ou "bloqueio" nos e-mails que recebe, 
visitando nosso centro de preferência aqui ou utilizando os detalhes de contatos listados nesta 
página. Se decidir não receber e-mails promocionais, nós ainda poderemos enviar 
comunicações relacionadas a serviços.  

 Revogação do consentimento. Quando processamos suas informações pessoais com base 
no consentimento, você pode revogá-lo. 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. Observe que, se você revogar seu consentimento para o processamento de 
informações pessoais, é provável que não consigamos mais lhe fornecer serviços. 

 
Observe que nem todos os direitos descritos acima são absolutos e não se aplicam a todas as 
circunstâncias. Em alguns casos, podemos limitar ou negar sua solicitação porque a lei permite 
ou exige que o façamos, porque um direito não é concedido pelas leis que se aplicam a uma 
pessoa específica, ou se formos incapazes de verificar adequadamente sua identidade. 
Indivíduos em certas jurisdições podem ter outros direitos. Para obter mais informações, 
consulte o adendo específico da jurisdição aplicável que faz parte desta Política. Nós não 
descriminaremos pessoas que exercerem seus direitos de privacidade sob a lei aplicável. 
 
Você pode utilizar esse Formulário de Solicitação de Informações Pessoais ou ligar para 1-
855-529-1761 para exercer quaisquer de seus direitos. Se você não concordar com a forma 
como lidamos com a solicitação, você pode recorrer da nossa decisão entrando em contato 
conosco nos enviando um e-mail para privacy@spglobal.com com o assunto "Recurso".   

 

Respondemos às solicitações que recebemos de indivíduos que desejam exercer seus direitos de 
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proteção de dados ou expressar qualquer preocupação de acordo com as leis de proteção de 
dados aplicáveis, que normalmente exigem uma resposta em 30 dias. Esteja ciente de que, a fim 
de atender a alguns pedidos, teremos de verificar sua identidade antes de podermos responder, e 
isso pode exigir que você nos forneça uma fotografia ou outras formas de identificação.  

 
Em algumas circunstâncias, você pode designar um agente autorizado para submeter solicitações 
para exercer certos direitos de privacidade em seu nome. Se você for um agente autorizado 
submetendo uma solicitação em nome de uma pessoa, você deve fornecer todas as informações 
solicitadas, estabelecendo sua autorização como agente para atuar em nome de outra pessoa. 

 

Se não estiver satisfeito com nossa resposta e estiver na União Europeia ou Reino Unido, você terá 
o direito de apresentar uma reclamação à sua autoridade supervisora local. Os detalhes do contato 
das autoridades de proteção de dados do EEE, Canadá, Suíca e RU estão disponíveis aqui. 

 
Observe que, em certas jurisdições, podemos ter o direito de cobrar uma taxa referente ao 
exercício desses direitos, a qual será comunicada a você se for o caso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
O que acontece se esta Política de Privacidade Corporativa for atualizada? 
 
Nós revisamos e atualizamos esta Política periodicamente. Quando o fizermos, levaremos essas 
atualizações ao seu conhecimento, por exemplo, observando a data da versão na Política, 
publicando a versão atualizada aqui ou enviando uma notificação. À medida que esta Política mudar 
de forma material, a Política que estava em vigor no momento em que você nos enviou suas 
informações pessoais, no geral, regerá essas informações, exceto se recebermos seu 
consentimento para a nova política de privacidade.  
 
Como você pode nos contatar? 

 
Se você tiver alguma pergunta ou dúvida sobre nosso uso de suas informações pessoais, ou 
seprecisar acessar esta Política de Privacidade em um formato alternativo devido a uma 
disfuncionalidade, entre em contato com nossa equipe de conformidade pelos canais 
privacy@spglobal.com, 1-855-529-1761, or 55 Water Street, New York, NY 10041. 

 
Você pode utilizar este formulário de solicitação de dados pessoais para entrar em contato 
conosco ou exercer quaisquer de 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 
● Brasil 
● Colômbia 

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

 
 



13 

 

ACTIVE 682795966v2 

 
Dados de contato da União Europeia para Entidades e Afiliadas da S&P Global fora da União 
Europeia. 

 
Determinadas entidades 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.  

 

S&P Global Ratings 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublin 2,República 
daIrlandaRatingsGDPR@spg
lobal.com 

S&P Global 
MarketIntelligenceFourth Floor, 
Waterways House Grand Canal 
Quay 
Dublin 2, República da Irlanda 
MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublin 2, República da 
Irlanda 
spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Commodity Insights 
Fourth Floor, Waterways House 
Grand Canal Quay 
Dublin 2, República da 
Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Engineering Solutions 
 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublin 2, República da Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Mobility 
 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublin 2, República da 
Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

 

Dados de contato do RU para S&P Global fora do RU 

Determinadas unidades da S&P Global Inc. e suas afiliadas aplicáveis 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 ou em vez dos dados de contato acima. Use 
os dados de contato abaixo por divisão. 

 

S&P Global Ratings  
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
RatingsGDPR@spglobal.com 
 

S&P Global Market Intelligence 
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
MlPrivacyOfficer@spglobal.com 
 

S&P Dow Jones Indices 
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
spdjiGDPR@spglobal.com 
 

S&P Global Commodity Insights 
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
PlattsGDPR@spglobal.com 
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S&P Global Engineering Solutions 
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
PlattsGDPR@spglobal.com 
 

S&P Global Mobility  
20 Canada Square 
Canary Wharf  
Londres 
E14 5LH 
PlattsGDPR@spglobal.com 
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Serviços digitais e relacionados à publicidade 
 
Os serviços de publicidade Markit Digital da S&P Global (Markit Digital Advertising) oferecem 
soluções de otimização de publicidade e marketing para o setor de serviços financeiros. Os 
serviços de publicidade da Markit Digital nunca coletam informações de conta financeira ou 
quaisquer informações pessoais de identificação direta para fins publicitários. 
 
Em algumas situações, a Markit Digital coleta informações para uso em anúncios 
personalizados apresentados dentro do mesmo navegador. Markit Digital é um membro da 
NAI (Network Advertising Initiative) e IAB (Internet Advertising Bureau) e segue o código de 
conduta da NAI e as exigências da IAB. 
 
Coleta e uso das informações pessoais 
 
Os anúncios apresentados pelo nosso domínio publicitário, ad.wsod.com, não coletam 
Informações Pessoais de Identificação Direta. 
 
Coleta, uso e compartilhamento de informações não pessoais 
 
Embora os anúncios apresentados pelo ad.wsod.com não coletem informações capazes de 
identificar diretamente uma pessoa, o sistema coleta informações como hora e data de um 
anúncio apresentado, o tipo de navegador e o sistema operacional utilizados, o endereço de 
IP do visitante e a URL visitada. Informações adicionais podem ser fornecidas pelos editores, 
anunciantes ou terceiros. Essas informações não são utilizadas para identificar uma pessoa; 
elas são utilizadas para relatórios analíticos agregados, visando a experiência da Publicidade 
Personalizada e para fins administrativos e diagnósticos do site. 
 
Essas informações podem ser compartilhadas com clientes publicitários ou parceiros 
comerciais sob sua direção. 
 
Coleta de Informações não Pessoais em Dispositivos Móveis 
 
A Markit Digital pode receber informações não pessoais, como informações sobre o 
dispositivo e identificação de cookie de fontes de terceiros, incluindo Apple IDFA, Google 
AdID, e Android ID. 
Uso de Cookies 
 
Os anúncios feitos pelo ad.wsod.com configura e utiliza os cookies e o armazenamento local, 
quando necessário. O servidor de anúncios utiliza cookies/armazenamento local para evitar 
consulta adicional a banco de dados, porém, não utiliza nenhum outro sistema para 
identificar constantemente usuários entre visualizações e visitas. Os Cookies e dados 
coletados do ad.wsod.com são especificamente do anunciante e não são compartilhados 
entre vários anunciantes que podem também estar veiculando anúncios a partir do domínio. 
Os dados do anunciante pertencem a ele, uma vez que o sistema utilizado para veicular 
anúncios do ad.wsod.com apenas coleta e armazena temporariamente esses dados para 
anúncios personalizados. 
Os cookies de atribuição dos serviços de publicidade da Markit Digital expiram em 30 dias a 
partir do último evento de atribuição do usuário. Os cookies de rastreamento expiram em 60 
dias; após esse período, um cookie de rastreamento não é mais válido e um novo é criado. 
As configurações de bloqueio de quaisquer cookies, juntamente com os segmentos 
atribuídos, expiram em 5 dias (menos em dias de ano bissexto intermediários). 
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Retenção de dados 
 
A Markit Digital retém informações não identificáveis de usuário coletadas por nosso sistema 
de publicidade por até dois anos tanto na forma agregada como não agregada. 
 
Informações relacionadas a crianças 
 
Nossos produtos e serviços são destinados para pessoas acima de 13 anos. Nós não 
coletamos propositalmente informações de uma pessoa com idade inferior a 13 anos. Se 
tomarmos conhecimento de que recebemos informações de uma pessoa com menos de 13 
anos, tomaremos as medidas cabíveis para remover essas informações de nossos registros. 
 
Bloqueio de Publicidade Personalizada (TA) 
 
A Publicidade Personalizada (TA, na sigla em inglês), também conhecida como publicidade 
baseada em interesse (IBA) ou publicidade comportamental online (OBA) - é o processo de 
direcionar anúncios específicos para cada usuário com base no histórico do navegador. Se 
você bloquear a Publicidade Personalizada de nosso serviço utilizando as ferramentas 
abaixo, os cookies e qualquer armazenamento local que utilizamos para reter as informações 
serão esvaziados e modificados para um local reservado sinalizando que você fez o 
bloqueio. Se excluir o cookie do local reservado ou o código armazenado localmente, limpar 
todos os cookies ou armazenamento local, ou excluir e reinstalar seu navegador, você 
precisará bloquear novamente. Cookies e dados de armazenamento local são específicos do 
navegador e dispositivo, logo, você precisará bloquear em cada navegador e 
computador/dispositivo, caso utilize regularmente mais de um. Depois do bloqueio, talvez 
você continue a ver nossos anúncios digitais, mas eles não serão mais direcionados com 
base no histórico do seu navegador. Bloquear não necessariamente exclua ou substitua 
todos os cookies ou armazenamento local de nosso domínio; alguns podem permanecer, os 
quais serão utilizados para relatórios agregados sobre o desempenho dos anúncios que 
veiculamos. 
 
Bloqueio do consumidor 
 
A Network Advertising Initiative (NAI) fornece informações para ajudá-lo a saber mais sobre a 
publicidade online, bem como sobre o serviço para ajudá-lo a bloquear a publicidade com 
base em interesse originária de muitas organizações. A Markit Digital não vende informações 
pessoais conforme determinado pela Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia 
(CCPA). Entretanto, a Markit Digital ainda participa de serviços que permitem a todos os 
visitantes do sites controlarem o uso da Publicidade com base em Interesse. Visite 
privacyrights.info para saber mais sobre a CCPA e como você pode bloquear o uso de seus 
dados por parte de outras organizações. Ao selecionar o bloqueio abaixo, a Markit Digital 
respeitará suas escolhas para este navegador, e elas permanecerão aqui até que você limpe 
os cookies do navegador. 
 
Bloqueio no Seu Dispositivo Móvel 
 
Para mais informações sobre o Bloqueio em Dispositivos Móveis, visite 
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice. 
 
Associações de indústrias e conformidade 
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A Markit Digital participa do Programa de Autorregulamentação de Agências Publicitárias 
para Publicidade Comportamental Online. 
 
A Markit Digital adere ao Código de Conduta da Network Advertising Initiative e sua 
conformidade é revisada e verificada anualmente. 
 
A Markit Digital adere aos Princípios de Autorregulamentação da Aliança Publicitária Digital 
referente à Publicidade Comportamental Online. 

 

Federação Russa 
 

Em 30 de setembro de 2022, a S&P Global suspendeu as operações na Federação Russa. Alguns 
processamentos de dados pessoais podem ocorrer e ser relacionados a quaisquer obrigações 
regulatórias ou legais na Federação Russa, como para fins de cumprimentos fiscais, empregatícios 
ou outras obrigações.  
 
Qualquer processamento em andamento de informações pessoais de cidadãos russos é executado 
pelo Schneider Group em nome de Standard & Poor’s International Services LLC e Moscow 
Branch of S&P Global Ratings Europe Limited. Para quaisquer dúvidas a respeito desse 
processamento, consulte a Política de Privacidadedo Schneider Group ou entre em contato pelo e-
mail info@schneider-group.com.  

 

China 

Este Adendo da China (“Adendo da China”) se aplica ao processamento de suas informações 
pessoais apenas 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 pode facilmente infringir a dignidade de uma pessoa física ou causar danos à 
segurança pessoal ou patrimonial, incluindo características biométricas, crenças religiosas, 
status especialmente designado, saúde médica, contas financeiras, paradeiro pessoal e as 
informações pessoais de menores de 14 anos podem ser consideradas informações 
pessoais confidenciais de acordo com as leis e regulamentações chinesas aplicáveis  
(“Sensitive Personal Information”). 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 fornecer informações pessoais a um potencial comprador ou 
alvo (e a terceiros ou nossos agentes e consultores) em relação a qualquer proposta de 
compra, fusão, transferência, aquisição ou liquidação ou evento semelhante, de toda ou 
qualquer parte de nosso negócio. Se tal mudança acontecer ao nosso negócio, o comprador ou 
alvo usará suas informações pessoais da mesma forma como estabelecido nesta Política, 
incluindo este Adendo da China ou irá informá-lo sobre como usará suas informações pessoais 
conforme exigido pela lei aplicável, ou (quando aplicável) exigirá que terceiros obtenham 
novamente o seu consentimento. 

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 
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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. Se você acha que seus dados estão sujeitos a um incidente de segurança e não o 
notificamos, ou se você está preocupado com a segurança de seus dados, entre em contato 
com nossa equipe de segurança dedicada em security@spglobal.com. 

4. Informações de Contato do nosso DPO na China. Você pode entrar em contato com 
nosso Oficial de Proteção de Dados da China em privacy@spglobal.com ou 
DPOChina@spglobal.com, ou em: 49/F, Fortune Financial Center, No.5, Dongsanhuan 
Zhong Rd, Chaoyang District, Pequim. Você também pode exercer seus direitos em relação 
às informações pessoais transferidas para o exterior ou solicitar o fechamento de uma conta 
registrada na S&P Global por meio do método especificado na seção desta Política 
intitulada: “Quais são os seus direitos de proteção de dados?”. 

 

Japão 
 

Este Adendo do Japão (“Adendo do Japão”) complementa esta Política na medida em que a Lei 
sobre a Proteção de Informações Pessoais ("APPI") se aplica 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,  IHS Markit Japan GK (juntas, “S&P Global 
Japan”) e/ou entidades da S&P Global localizadas fora do Japão. Casa haja quaisquer 
inconsistências entre este Adendo do Japão e o restante desta Política em relação ao 
processamento das informações pessoais por parte da S&P Global sujeitas ao APPI, prevalece este 
Adendo do Japão. 
 
A S&P Global estará sujeita às leis e regulamentação de proteção de dados japonesas aplicáveis e 
não usará informações pessoais para fins que não estiverem definidos nesta Política ou 
comunicados, de alguma outra forma, ao dono dos dados. O processo para registrar uma 
reclamação ou solicitação está estabelecido nesta Política. 
 
Utilização conjunta de informações pessoais dentro do Grupo S&P Global 
 
A S&P Global Japan utiliza as informações pessoais em conjunto com outras entidades do grupo 
S&P Global que podem utilizar as informações pessoais para fornecer informações sobre nossos 
Serviços aos nossos clientes e ao suporte e treinamento relacionados, conduzir certas pesquisas de 
mercado, contatar clientes ou se envolver em outras atividades detalhadas nesta Política. A S&P 
Global Japan também pode ter certos produtos que coletem informações comerciais sobre pessoas 
no Japão. 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 com as empresas do nosso grupo está disponivel aqui. 
  
Nome, endereço e nome do representante da pessoa responsável pela administração das 
informações pessoais do operador comercial e o gerenciamento de tais dados pessoais 
 
S&P Global Ratings Japan Inc.、S&P Global SF Japan Inc. 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005 
Diretor Representante: Takenari Yamamoto                                                         
  
Standard & Poor’s International LLC Japan Branch 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005 
Representante da Japan Sachiko Katayama 
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IHS Markit Japan GK 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tóquio 104-0031   
  
Informações de contato para tratar de informações pessoais 
 
Em caso de perguntas ou dúvidas sobre nossa divulgação, correção, exclusão, utilização ou outro 
processamento de informações pessoais (incluindo como protegemos suas informações pessoais), 
entre em contato com nossa equipe de conformidade através do e-mail @spglobal.com ou pelo 
endereço: Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 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”) 
complementa esta Política na medida em que a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia 
(“CCPA”), conforme emenda feita pela Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia, aplica-se ao 
processamento de informações pessoais de residentes do Estado da Califórnia nos Estados 
Unidos pela S&P Global. No caso de quaisquer inconsistências entre este Adendo da Califórnia e 
o restante desta Política, este Adendo da Califórnia deve prevalecer. 

 
Certas informações que coletamos podem estar isentas da CCPA porque são consideradas 
informações públicas (por exemplo, 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, a Lei de Relatório de Crédito Justo ou 
a Lei de Proteção à Privacidade do Motorista. 

 
 

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 um solicitação para exercer seus direitos (ou enviar uma solicitação em nome 
de um consumidor como agente autorizado): 

 
(1) Para o direito de conhecer, acessar, corrigir ou excluir solicitações, complete e 

envie o Formulário de Solicitação deDados. 
(2) Para excluir solicitações de vendas, visite "Não venda minhas 

informaçõespessoais"ou ligue para 1-855-529-1761. 
 
Para obter informações sobre as solicitações que recebemos, incluindo o número de 
solicitações e o número médio de dias que levamos para responder às solicitações, clique 
aqui. 

 

A seguir, um resumo de nossas práticas de coleta de dados, incluindo as informações pessoas que 
coletamos, seja para divulgação de tais informações para fins comerciais, ou para "venda" e/ou 
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"compartilhamento" (conforme os termos definidos pela lei da Califórnia). Podemos utilizar todas as 
informações para quaisquer dos propósitos descritos na Política, a menos que haja limitações 
listadas. A S&P Global "compartilha" ou "vende" informações pessoais para terceiros em 
circunstâncias muito limitadas. Para saber mais sobre quais marcas compartilham ou vendem 
informações pessoais, leia abaixo. Conforme discutido em outra parte desta Política de 
Privacidade, utilizamos cookies e tecnologias de rastreamento semelhante para fins de anúncios 
direcionados. Para mais informações, consulte nosso Aviso de Cookies. As categorias que 
usamos para descrever as informações são as estabelecidas na CCPA. 

 

Categoria de informações pessoais 

Categoria de destinatários 

Publicações para fins 
comerciais 

Compartilhamento 
para publicidade 
comportamental 

de contexto 
cruzado 

Vendas 

Identificadores - podem incluir nome 
verdadeiro, apelido, endereço postal, 
identificador pessoal exclusivo, 
identificadores online, endereço de e-
mail, nome da conta ou identificadores 
semelhantes. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Fornecedores de 

análise de dados 
 Corretores de dados 
 Provedores de 

serviços de Internet 
 Parceiros de 

marketing conjunto  
 Sistemas e 

plataformas 
operacionais 

 Outros fornecedores 
de serviços 

 Processadores de 
pagamento e 
instituições 
financeiras  

 Organizações de 
serviços 
profissionais podem 
incluir auditores e 
escritórios de 
advocacia 

 Redes sociais 

 Redes 
publicitárias 

 

 Parceiros 
comerciais 

 Fornecedores 
de análise de 
dados 

 Corretores de 
dados 

 Redes 
publicitárias 

Identificação emitida pelo governo - 
pode incluir número de segurança 
social, número da carteira de motorista, 
número de RG emitido pelo Estado ou 
número do passaporte.  

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Outros fornecedores 

de serviços 
 

Não compartilhado. Não vendido. 

Informações financeiras - podem 
incluir número de conta bancária, 
número de cartão de crédito, número 
de cartão de débito e outras 
informações financeiras. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Processadores de 

pagamento e 
instituições 
financeiras  

Não compartilhado. Não vendido. 
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 Outros fornecedores 
de serviços 

 

Características das classificações 
protegidas - podem incluir idade, sexo, 
raça, etnia, deficiência física ou mental, 
etc. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 

Não compartilhado.  Parceiros 
comerciais 

 Fornecedores 
de análise de 
dados 

 Corretores de 
dados 

 Redes 
publicitárias 

Informações comerciais - podem 
incluir informações sobre produtos ou 
serviços adquiridos, obtidos ou 
considerados, ou outros históricos ou 
tendências de compra ou consumo. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Fornecedores de 

análise de dados 
 Corretores de dados 
 Outros fornecedores 

de serviços 
 

 

 Redes 
publicitárias 

 

 Parceiros 
comerciais 

 Fornecedores 
de análise de 
dados 

 Corretores de 
dados 

 Redes 
publicitárias 

Internet ou outras informações 
sobre a atividade de rede eletrônica - 
podem incluir histórico de navegação, 
histórico de pesquisa e informações 
relacionadas à interação da pessoa 
com sites da internet, aplicativos ou 
anúncios. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Fornecedores de 

análise de dados 
 Provedores de 

serviços de Internet 
 Sistemas e 

plataformas 
operacionais 

 Outros fornecedores 
de serviços 

 

Não compartilhado.  Parceiros 
comerciais 

 Fornecedores 
de análise de 
dados 

 Corretores de 
dados 

 Redes 
publicitárias 

Dados de geolocalização   Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Fornecedores de 

análise de dados 
 Sistemas e 

plataformas 
operacionais 

 Outros fornecedores 
de serviços 

 

Não compartilhado. Não vendido. 

Informações de áudio, eletrônicas, 
visuais, térmicas, olfativas ou 
similares 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Outros fornecedores 

de serviços 
 

Não compartilhado. Não vendido. 

Informações profissionais ou 
relacionadas ao trabalho 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 

Não compartilhado.  Parceiros 
comerciais 

 Redes 
publicitárias 
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 Outros fornecedores 
de serviços 

 
Informações de educação não 
pública (conforme definido na Lei de 
Direitos Educacionais e Privacidade da 
Família) 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Outros fornecedores 

de serviços 
 

Não compartilhado. Não vendido. 

Inferências retiradas de qualquer 
uma das informações listadas acima  

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Outros fornecedores 

de serviços 
 

Não compartilhado. Não vendido. 

Categorias adicionais de 
informações pessoais descritas no 
Estatuto dos Registros de Clientes 
da 
Califórnia(Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) 
- podem incluir assinaturas, 
características físicas, descrição, 
número da apólice de seguro. 

 Afiliadas ou 
subsidiárias 

 Parceiros comerciais 
 Processadores de 

pagamento e 
instituições 
financeiras  

 Outros fornecedores 
de serviços 

 

Não compartilhado. Não vendido. 

 
 
 

Publicação de informações sensíveis da Califórnia. Coletamos as seguintes categorias de 
informações pessoais sensíveis (conforme definidas sob a lei da Califórnia): Previdência social, 
carteira de motorista, carteira de identidade estadual ou número de passaporte; geolocalização exata; 
origem étnica ou racial, crenças religiosas ou filosóficas, ou filiação a sindicatos; informações de 
saúde; e vida sexual ou orientação sexual.  Essas informações são coletadas para o processamento 
de transações, cumprimento de leis, gerenciamento de nossos negócios ou fornecimento de serviços 
para você.  Observe que não utilizamos tais informações para fins que não estejam identificados na 
Seção 1798.121 da Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia.   Não "vendemos" ou 
"compartilhamos" informações pessoais sensíveis para fins de publicidade comportamental de 
contexto cruzado. 

 
Veja abaixo uma lista de marcas que vendem ou compartilham informações pessoais a 
terceiros: 
 

 Polk (https://ihsmarkit.com/products/polk-automotive-solutions.html) 
 Ipreo (https://ihsmarkit.com/products/brst-bd-advanced.html) 
 Money Market Directories (https://products.mmdwebaccess.com/) 
 Capital IQ Pro (https://www.capitaliq.spglobal.com/) 
 Capital IQ (https://www.capitaliq.com/) 
 XpressFeed (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/solutions/xpressfeedtm) 
 Panjiva Platform (https://panjiva.com/platform) 
 

A S&P Global não tem conhecimentoreal de que vende ou compartilha as informações pessoais 
de consumidores menores de 16 anos de idade.  
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Brasil 
 

Este Adendo do Brasil (“Adendo do Brasil”) complementa esta Política na medida em que a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil (“LGPD”) se aplica em relação ao processamento 
de informações pessoais pela S&P Global. Em caso de inconsistências entre este Adendo do 
Brasil e o restante desta Política, este Adendo do Brasil prevalece. 

 
De acordo com a LGPD, você tem o direito de: 

● confirmar a existência de processamento dos seus dados pessoais; 
● acessar seus dados pessoais; 
● corrigir dados pessoais incompletos, imprecisos ou desatualizados; 
● anonimizar, bloquear ou excluir dados pessoais desnecessários ou excessivos, ou 

dados pessoais que não estejam sendo processados em conformidade com a 
LGPD; 

● portabilidade de seus dados pessoais para outro fornecedor de serviços ou 
produtos mediante uma solitação expressa; 

● deletar dados pessoais processados com o seu consentimento; 
● informações sobre entidades públicas ou privadas com as quais compartilhamos seus 

dados pessoais; 
● informações sobre a possibilidade de negar o consentimento e as consequências 

da referida recusa; 
● revogar consentimento; 
● solicitar revisão das decisões tomadas exclusivamente com base no 

processamento automatizado dos dados pessoais que afetam seus interesses. 
Você ou um agente autorizado pode exercer seus direitos por meio do Formulário de Solicitação 
de Dados Pessoais. A LGPD também estabelece que você pode registrar uma reclamação sobre 
seus dados diretamente no órgão regulador brasileiro de proteção de dados. 

 
Oficial de Proteção de 
Dados a/c Jurídico 
Comercial Rua do 
Passeio 38/40 Rio de 
Janeiro 
Brasil 

 

Colômbia 
 

Este Adendo da Colômbia (“Adendo da Colômbia”) complementa esta Política na medida em que a 
lei da Colômbia se aplica em relação ao processamento de informações pessoais pela S&P Global. 
Em caso de inconsistências entre este Adendo da Colômbia e o restante desta Política, este 
Adendo da Colômbia prevalece. 

 
Direitos dos titulares dos dados 
Sujeito à legislação aplicável, você tem o direito de: 

● acessar livremente suas informações pessoais; 
● conhecer, atualizar e corrigir informações pessoais quando os dados forem 

inexatos, incompletos, fragmentados, enganosos ou quando o processamento 
não for autorizado ou proibido; 

● solicitar comprovante de autorização para processar suas informações pessoais, a 
menos que isento de acordo com a legislação aplicável; 
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● levar reclamações ao Superintendente de Indústria e Comércio; 
● revogar a autorização e/ou exigir a exclusão de informações pessoais quando não 

houver motivo legal ou contratual para mantê-las; e 
● recusar a autorização para o processamento de informações pessoais sensíveis. 

O fornecimento de informações pessoais sensíveis ou informações pessoais de 
menores é opcional. 

 
Principal sede da empresa 
A S&P Global Colombia SAS (NIT #900.505.649-2) tem sua sede principal em Carrera 19 A No. 90-
13, Bogotá, Colômbia 

 

República da África do Sul  
Este Adendo da África do Sul (“Adendo da África do Sul”) se aplica em relação ao processamento de 
informações pessoais pelas partes responsáveis da S&P Global listadas abaixo na República da 
África do Sul e complementa as informações estabelecidas acima nesta Política. Em caso de 
inconsistências entre este Adendo Sul-Africano e o resto desta Política, este Adendo Sul-Africano 
prevalece. 
 
1. Partes responsáveis 
As partes responsáveis da S&P Global que podem processar informações pessoais de tempos em tempos 
incluem: 

 SPGI Indices UK (Incorporada no Reino Unido) Empresa de Lucro Externo na África do 
Sul, número de registro 2013/147353/10 

 SPGI UK (Incorporada na Inglaterra) Empresa de Lucro Externo, número de 
registro 2012/065136/10 

 S&P Global Ratings Europe Limited (Incorporada na Irlanda) Empresa de Lucro 
Externo, número de registro 2017/655416/10 

 S&P Global Ipreo Limited (Incorporated in United Kingdom) Empresa de Lucro 
Externo, número de registro2005/035402/07 

 
2. Informações pessoais de pessoas jurídicas 
Além das informações pessoais de indivíduos coletadas conforme estabelecido nesta Política, 
processamos informações relacionadas às pessoas jurídicas sul-africanas que podem constituir 
informações pessoais para fins da Lei de Proteção de Informações Pessoais da África do Sul. As 
informações pessoais relativas a pessoas jurídicas sul-africanas que processamos incluem: 

 O nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, número de registro da 
empresa e nome de contato da empresa de uma empresa ou outra pessoa jurídica; 

 Documentos de constituição, números fiscais, demonstrações financeiras auditadas, 
certificados B-BBEE e registros de contas bancárias de uma empresa ou outra pessoa 
jurídica; 

 Dados de representantes de uma empresa ou outra pessoa jurídica, incluindo nome, e-
mail, números de telefone, cargo, função e detalhes relacionados à área de trabalho; 

 Requisitos de produto ou especificação de uma empresa ou outra pessoa jurídica; e 
 Informações relacionadas à interação de suporte ao produto e informações de 

treinamento do produto, contanto que essas informações sejam identificáveis. 
 

Coletamos as informações diretamente da pessoa jurídica interessada ou dos seus representantes 
durante a negociação, na preparação e celebração de contratos e durante a implementação ou 
utilização de produtos/serviços para os seus usuários. Também podemos coletar as informações dos 
usuários funcionários do cliente quando eles se registram e usam produtos/serviços ou obtêm as 
informações que foram disponibilizadas publicamente por meio de pesquisas na Internet e no site ou 
quando o usuário funcionário do cliente fornece à S&P Global seus dados de contato. 
 
3. Finalidades e base legal para o processamento de informações pessoais de pessoas 

jurídicas 
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As finalidades do processamento das informações pessoais acima mencionadas incluem: 
 Identificar clientes e clientes potenciais; 
 Comercializar e vender produtos aos clientes; 
 Negociar e celebrar contratos com clientes; 
 Obter permissão de clientes e seus usuários; 
 Realizar treinamentos e dar suporte aos clientes/usuários; 
 Registrar os compromissos e conversas do cliente; 
 Faturar e cobrar dos clientes e contabilizar as receitas dos clientes; 
 Cumprir com as obrigações legais aplicáveis; e 
 Realizar e gerenciar nossas operações comerciais e para quaisquer outros fins 

comerciais legítimos. 
 Em relação aos nossos produtos e serviços 

 
Geralmente, processamos as informações pessoais acima para fins de execução de um contrato 
com um cliente, ou quando temos o consentimento do cliente ou da pessoa jurídica em questão, ou 
com base em que é do nosso interesse legítimo ou de um terceiro a quem as informações são 
fornecidas para fins de, entre outras coisas, marketing e venda de nossos produtos e serviços, 
suporte ao acesso do cliente e uso de nossos produtos, fornecimento de treinamento aos usuários 
de nossos produtos, resposta às consultas de clientes ou usuários, aprimoramento de produtos e 
serviços, aconselhamento aos usuários sobre as características do produto, novos lançamentos ou 
manutenção. 
As informações pessoais de pessoas jurídicas podem ser compartilhadas com terceiros e 
transferidas para países fora da África do Sul. Consulte as disposições relevantes da Política a esse 
respeito. 

 
4. Leis que autorizam ou exigem a coleta de informações pessoais. 

 
A legislação em termos da qual as informações pessoais de indivíduos ou pessoas jurídicas podem 
ser solicitadas a serem processadas inclui: 

 A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 2001;  
 A Lei do Imposto de Renda, 1962; e 
 A Lei das Sociedades, 2008. 

 
5. Informações pessoais sensíveis. 
Na medida do aplicável, as informações relacionadas a crenças religiosas ou filosóficas, raça ou 
origem étnica, filiação sindical, persuasão política, saúde ou vida sexual, informações biométricas ou 
comportamento criminal de um indivíduo, incluindo quaisquer fotografias ou gravações de vídeo 
podem ser consideradas informações pessoais sensíveis/especiais de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis na África do Sul. Usaremos as informações pessoais especiais de um 
indivíduo para os fins declarados nesta Política de Privacidade ou conforme notificado a você de 
tempos em tempos. 
 
6. Entre em contato conosco. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este 
Adendo ou a Política, pode entrar em contato com o Diretor de Informações em 
privacy@spglobal.com, ou de acordo com as informações fornecidas na Política em “Como nos 
contatar”. Responderemos a sua solicitação dentro de um período de tempo razoável e, em qualquer 
caso, dentro de 30 dias. Podemos exigir a verificação de sua identidade. 


