Proteger a privacidade dos clientes ATIORA e visitantes do
site, bem como suas informações pessoais e financeiras é
uma de nossas maiores prioridades.
Coleta de informações pessoais
Nós coletamos informações necessários para abrir uma conta, efetuar transações de negócio
efetivamente e proteger seus bens e privacidade. Para fazer isto, nós juntamos informações
para nos ajudar a avaliar suas necessidades e preferências.
As informações que coletamos diretamente de você incluem as necessárias para que possamos
nos comunicar com você, incluindo seu nome, endereço para contato, número de telefone e
endereço de e-mail. Nós também coletamos sua data de nascimento e informações sobre sua
localização

Utilização de informações pessoais
Nós somente utilizamos informações pessoais de maneira apropriada para fornecer um serviço
e segurança de alta qualidade a você. Por exemplo, poderemos utilizar as informações
coletadas para verificar sua identidade e informações de contato. Nós também poderemos
utilizar essas informações para estabelecer e configurar sua conta de negociação, emitir um
número de conta e uma senha segura, manter sua atividade de conta e contactá-lo com
informações de conta. Estas informações nos ajudam a melhorar nossos serviços e informá-lo
sobre novos produtos, serviços e promoções que podem ser de seu interesse.

Nossos afiliados e parceiros
Nós poderemos compartilhar informações com afiliados se forem requeridas para fornecer o
produto ou serviço solicitado por você, ou para proporcionar a oportunidade de participar dos
produtos ou serviços oferecidos por nossos afiliados. Nós também poderemos forjar parcerias e
alianças, que podem incluir acordos conjuntos de marketing com outras empresas que
ofereçam produtos e serviços de alta qualidade que possam ser valiosos a nossos clientes. Para
assegurar que estes produtos e serviços atendam suas necessidades e sejam entregues de
maneira útil e relevante, nós poderemos compartilhar algumas informações com parceiros,
afiliados e alianças. Isto permite-os melhor compreendes as ofertas mais relevantes e úteis a
você. A utilização de suas informações pessoais é limitada aos propósitos identificados em
nosso relacionamento com o parceiro ou afiliado.

Terceiros não afiliados
Não não vendemos, licenciamos, alugamos ou de qualquer outra maneira divulgamos suas
informações pessoais a quaisquer terceiros por quaisquer motivos, exceto nas condições
descritas abaixo.

Nós reservamos o direito de divulgar suas informações pessoais quando requeridos por lei a
terceiros pertencentes a autoridades regulatórias, jurídicas ou governamentais. Nós também
poderemos divulgar suas informações, conforme necessário, a agências de relatórios de crédito
ou de coleta. Nós também poderemos divulgar suas informações a terceiros não afiliados caso
necessário para proteger os direitos e/ou propriedades da Empresa.
Para nos ajudar a melhorar nossos serviços para você, nós poderemos nos juntar a outros
negócios de modo a nos ajudar a executar certas funções internas tais como processamento de
contas, execução, serviço ao consumidor, questionários de satisfação do consumidor, e outras
atividades de coleta de dados relevantes aos nossos negócios. Nós também poderemos
fornecer informações de Consumidor do nosso banco de dados para nos ajudar a analisar e
identificar as necessidades dos Consumidores e a notificá-los de ofertas de produto e serviços.
A utilização da informação compartilhada é estritamente limitada ao desempenho da tarefa
que solicitarmos e para nenhum outro propósito. Todos terceiros com quem compartilharmos
informações pessoais são requeridos a proteger informações pessoais em uma maneira similar
à maneira que o fazemos.

Restrição de responsabilidade
Se, a qualquer momento, você escolher adquirir um produto ou serviço oferecido por outra
empresa, quaisquer informações pessoais compartilhadas por você com essa empresa não mais
serão controladas sob esta Declaração de Privacidade. Nós não nos responsabilizamos pelas
políticas de privacidade ou conteúdo dos sites para os quais disponibilizamos links, e não
controlamos a utilização ou proteção das informações fornecidas por você ou coletadas por
esses sites. Sempre que você escolher acessar um link de um site disponibilizado, você pode ser
solicitado a fornecer informações de cadastro ou de outra natureza. Por favor observe que as
informações fornecidas por você estarão indo a terceiros, e você deve se familiarizar com as
políticas de privacidade por eles fornecidas.

Optar pela não divulgação de informações pessoais nãopúblicas
Você pode nos instruir a não divulgar informações pessoais não-públicas a certos terceiros nãoafiliados. Para optar pelo não compartilhamento de informações pessoais não públicas com
terceiros não-afiliados, por favor entre em contato com um representante de serviço ao
consumidor. Uma tal escolha feita por um proprietário de uma conta conjuntar se aplica a
todos os proprietários da conta conjunta. Esta escolha deve ser feita pra cada conta separada
que você tiver conosco.

Utilização de cookies
Nós utilizamos cookies para nos auxiliar no fornecimento de segurança a suas atividades de
negociação, e para melhorar o desempenho do nosso site. (Cookies são pequenos arquivos de
texto enviados do servidor web para seu computador.) Cookies usados por nós não contém
quaisquer informações pessoais, nem informações como conta e senha. Eles meramente
permitem que o site reconheça que a solicitação de página vem de alguém que já fez o login.
Nós poderemos compartilhar informações de utilização de site sobre visitantes do site com
empresas de publicidade de boa reputação para direcionar nossos anúncios na Internet neste

site e em outros. Para este propósito, etiquetas de pixel (também chamadas de gifs
transparentes ou faróis da web) podem ser utilizados para anotar as páginas que você visitar.
As informações coletadas pela empresa de publicidade através do uso dessas etiquetas de pixel
não são capazes de identificar alguém pessoalmente.
Para administrar e melhorar nosso site, poderemos solicitar a terceiros que registrar e analisar
o uso e informações estatísticas incluindo solicitações de página e formulários e caminhos de
clique. Estes terceiros podem utilizar cookies para registrar comportamentos e poderão
configurar cookies em nosso nome. Estes cookies não contém quaisquer informações que
possam identificar alguém pessoalmente.

Comunicações
A menos que indicado o contrário para um serviço em particular, quaisquer comunicações ou
materiais de qualquer tipo que você enviar por e-mail ou, de qualquer outro modo, transmitir
através dos serviços, incluindo informações, dados, perguntas, comentários ou sugestões, serão
tratados como não-proprietárias e não-confidenciais.
Ao aceitar nosso Acordo de Consumidor, você concorda em nos permitir o uso de suas
Comunicações de qualquer maneira que julgarmos adequada, seja no site ou em outro lugar,
sem quaisquer responsabilidades ou obrigações para com você. Nós somos livres para utilizar
quaisquer idéias, conceitos, conhecimento ou técnica ou informações contidas em suas
Comunicações para quaisquer propósitos, incluindo, mas não se limitando a, o
desenvolvimento e marketing de produtos.
Nós temos o direito, mas não somos obrigados a revisar ou reter suas Comunicações.
Nós poderemos monitorar suas Comunicações para avaliar a qualidade do serviço recebido por
você, seu cumprimento deste Acordo, a segurança do site ou por outros motivos. Você
concorda que tais atividades de monitoramento não lhe darão o direito a quaisquer ações ou
quaisquer outros direitos com respeito à maneira em que monitoramos suas Comunicações. Em
evento algum seremos responsáveis por custos, danos, gastos ou quaisquer outras
responsabilidades contraídas por você como resultado de nossas atividades de monitoramento.

Alterações a esta Declaração de Privacidade
De tempos em tempos, poderemos atualizar esta Declaração de Privacidade. Caso efetuarmos
uma mudança material nesta Declaração de Privacidade, a Política de Privacidade revisada será
imediatamente postada nos sites e postaremos um aviso em nossos sites informando-o de tais
mudanças. Você concorda em aceitar a postagem de uma Declaração de Privacidade revisada
eletronicamente no site como um aviso pessoal a você. Quaisquer disputas sobre nossa
Declaração de Privacidade estarão sujeitas a este aviso e ao nosso Acordo de Consumidor. Nós
o encorajamos a periodicamente checar e revisar esta política de modo que você sempre esteja
ciente das informações que coletamos, como as utilizamos e a quem as divulgamos. Se você
tiver quaisquer perguntas não abordadas por esta declaração, por favor entre em contato com
um representante de Serviços ao Consumidor.

