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(A) AVISO

Este Aviso explica como podemos vir a processar seus dados pessoais. Este Aviso pode ser
alterado ou atualizado a qualquer momento, portanto, verifique-o regularmente para ver
atualizações.

Este Aviso é publicado pela NewtonX, Inc.® em nome de si mesma e de suas afiliadas
(conjuntamente, “NewtonX”, “nós”, “nos” e “nosso”) e é dirigido a indivíduos externos à nossa
organização com quem interagimos regularmente, incluindo clientes, visitantes dos nossos
sites e outros usuários de nossos serviços (conjuntamente, “você”, “vocês”). Os termos
definidos usados   neste Aviso estão explicados na Seção (S) abaixo.

Para os fins deste Aviso, NewtonX é definida como o Controlador. As informações de contato
estão detalhadadas na Seção (R) abaixo.

Este Aviso pode ser alterado ou atualizado a qualquer momento para refletir mudanças em
nossas práticas com relação a Processamento de Dados Pessoais ou mudanças na legislação
vigente. Recomendamos que você leia este Aviso com atenção e verifique regularmente esta
página para revisar quaisquer alterações, as quais possamos fazer de acordo com os termos
deste Aviso.

(B) Mecanismo de recurso para reclamações do Privacy Shield

A NewtonX está em conformidade com as regras UE-EUA. Estrutura do Privacy Shield e
Swiss-U.S. Estrutura do Privacy Shield conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio
dos EUA em relação à coleta, uso e retenção de informações pessoais transferidas a partir da
União Europeia, do Reino Unido e da Suíça para os Estados Unidos com base no Privacy
Shield. A NewtonX certifica que cumpre com os Princípios do Privacy Shield com relação a
esses dados. Se houver qualquer conflito entre as políticas descritas nesta política de
privacidade e os direitos do titular dos dados de acordo com os Princípios de Proteção de
Privacidade, os Princípios de Proteção de Privacidade prevalecerão. Para saber mais sobre o
programa Privacy Shield e ver a nossa certificação, visite https://www.privacyshield.gov/.

Com relação aos dados pessoais recebidos ou transferidos de acordo com o Privacy Shield
Frameworks, a NewtonX está sujeita aos poderes regulatórios e de execução da Comissão
Federal de Comércio dos EUA.

De acordo com as estruturas do Privacy Shield, indivíduos da UE, do Reino Unido e da Suíça
têm o direito de obter nossa confirmação se mantemos ou não informações pessoais

https://www.privacyshield.gov/
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relacionadas a você nos Estados Unidos. Mediante solicitação, forneceremos acesso às
informações pessoais que mantemos sobre você. Você também pode corrigir, alterar ou excluir
as informações pessoais que mantemos sobre você. Um indivíduo que busca acesso, ou busca
corrigir, alterar ou excluir dados imprecisos transferidos para os Estados Unidos sob Privacy
Shield, deve direcionar sua consulta para professionals@newtonx.com. Se for solicitada a
remoção dos dados, responderemos dentro de um prazo razoável.

Forneceremos uma opção individual de exclusão, ou aceitação de dados confidenciais, antes
de compartilharmos seus dados com terceiros que não sejam nossos agentes, ou antes de
usá-los para uma finalidade diferente da qual foram originalmente coletados ou
subsequentemente autorizados. Para solicitar a limitação do uso e divulgação de suas
informações pessoais, envie uma solicitação por escrito para professionals@newtonx.com.

Em certas situações, podemos ser obrigados a divulgar dados pessoais em resposta a
solicitações legais por autoridades públicas, incluindo para atender a requisitos de segurança
nacional ou aplicação da lei.

A responsabilidade da NewtonX pelos dados pessoais que recebe nos Estados Unidos sob o
Privacy Shield e subsequentemente transfere para terceiros é descrita nos Princípios do
Privacy Shield. Em particular, a NewtonX permanece responsável de acordo com os Princípios
do Privacy Shield caso terceiros contratados para processar dados pessoais em nosso nome o
fizerem de maneira inconsistente com os Princípios do Privacy Shield, a menos que a NewtonX
prove que não é responsável pela razão do evento que veio a causar dano.

Em conformidade com os Princípios do Privacy Shield, a NewtonX se compromete a resolver
reclamações sobre sua privacidade e sobre nossa coleta ou uso de suas informações pessoais
transferidas para os Estados Unidos de acordo com o Privacy Shield. Indivíduos da União
Europeia, Reino Unido e Suíça com dúvidas ou reclamações sobre o Privacy Shield devem
primeiro entrar em contato com a NewtonX através do e-mail professionals@newtonx.com.

A NewtonX também se compromete a encaminhar reclamações de privacidade não resolvidas
de acordo com os Princípios do Privacy Shield para um mecanismo independente de resolução
de disputas, o BBB EU PRIVACY SHIELD. Caso você não receber uma confirmação oportuna
relativa a sua reclamação, ou se a sua reclamação não for tratada de forma satisfatória, visite
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ para mais informações e para registrar uma
queija ou reclamação. Este serviço é fornecido gratuitamente para você.

Se sua reclamação do Privacy Shield não puder ser resolvida por meio dos canais acima, sob
certas condições, você pode requisitar uma decisão por arbitragem para quaisquer
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reivindicações residuais que não foram resolvidas por outros mecanismos de reparação.
Consulte o Anexo 1 do Privacy Shield em
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

(C) COLETA DE DADOS PESSOAIS

Resumo - Coleta de dados pessoais

Podemos coletar ou obter Dados Pessoais sobre você: diretamente de você (por exemplo,
onde você nos contata); no decorrer de nosso relacionamento com você (por exemplo, se você
fizer uma compra); quando você visita nossos sites; quando você se registra para usar
qualquer um de nossos Sites ou serviços; ou quando você interage com qualquer conteúdo de
terceiros ou publicidade em um Site. Podemos também receber Dados pessoais sobre você de
terceiros (por exemplo, autoridades legais).

Coleta de dados pessoais: podemos coletar dados pessoais sobre você a partir das seguintes
fontes:

● Dados que você fornece: podemos obter seus dados pessoais quando você os fornece
para nós (por exemplo, quando você nos contata por e-mail ou telefone).

● Dados de relacionamento: podemos coletar ou obter seus dados pessoais no decorrer
normal do nosso relacionamento com você (por exemplo, fornecemos um serviço a você
ou ao seu empregador).

● Dados de especialistas: podemos coletar ou obter seus dados pessoais se você se
inscrever para se tornar um especialista.

● Detalhes de registro: podemos coletar ou obter seus dados pessoais quando você usa,
ou se registra para usar, qualquer um de nossos sites ou serviços.

(D) CRIAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Resumo - Criação de Dados Pessoais

● Podemos criar Dados pessoais sobre você (por exemplo, registros de suas interações
conosco).

● Também podemos criar Meta-dados pessoais sobre você, como registros de suas
interações conosco, nossos clientes ou nossos especialistas.

(E) CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS QUE PODEMOS VIR A PROCESSAR
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Resumo - Categorias de dados pessoais que podemos vir a processar

● Podemos vir a processar: seus dados pessoais (por exemplo, seu nome, informações
biográficas); dados demográficos; seus detalhes de contato (por exemplo, seu
endereço); registros de seus consentimentos e de acordos; informações de pagamento;
informações sobre nossos sites (por exemplo, o tipo de dispositivo que você está
utilizando); detalhes sobre. seu empregador (quando relevante); informações sobre
suas interações com nosso conteúdo ou publicidade; e quaisquer visões ou opiniões
que você venha a fornecer.

Podemos vir a processar as seguintes categorias de dados pessoais sobre você:

● Dados pessoais: nome (s) fornecido (s); nome preferido; e fotografia (caso fornecida).
● Informações demográficas: data de nascimento; saudação profissional; título de clase; e

preferências de idioma.
● Dados de especialistas: Com relação a especialistas (além de qualquer outra categoria

aplicável definida neste Aviso), informações de pagamento, biografia profissional e
outras informações de perfil relativas à sua experiência e especialização.

● Dados de contato: endereço; número de telefone; endereço de e-mail; e detalhes do
seu (s) perfil (s) público (s) de rede de negócios ou biografias online.

● Registros de consentimento: registros de quaisquer consentimentos que você possa ter
dado ou venha a dar, juntamente com a data e hora, os meios de consentimento e
quaisquer informações relacionadas (por exemplo, o assunto relativo ao
consentimento).

● Dados do empregador: onde você interage conosco na qualidade de funcionário, o
nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail do seu empregador, no que
for relevante.

● Pontos de vista e opiniões: quaisquer pontos de vista ou opiniões que você decidir nos
enviar.

(F) BASE JURÍDICA PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Resumo - Base legal para processamento de dados pessoais

Podemos processar seus dados pessoais quando: você der seu consentimento prévio e
explícito; o Processamento é necessário para que haja um contrato entre você e nós; o
Processamento é exigido pela legislação cabível; o Processamento é necessário para proteger
os interesses vitais de qualquer indivíduo; ou onde temos um interesse legítimo e válido no
Processamento.
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● No processamento dos seus dados pessoais em conexão com os objetivos
estabelecidos neste Aviso, podemos nos basear em uma ou mais das seguintes bases
legais, dependendo das circunstâncias:

● Consentimento: podemos processar seus dados pessoais quando obtivermos seu
consentimento prévio e explícito para o processamento (esta base legal é usada apenas
em relação ao processamento que é totalmente voluntário - não é usada para
processamento que seja necessário ou obrigatório);

● Necessidade contratual: Podemos processar seus dados pessoais quando o
processamento for necessário em relação a qualquer contrato que você venha a
celebrar conosco (por exemplo, se você for um especialista da NewtonX, se candidatou
a associação de especialista ou é um cliente da NewtonX);

● Conformidade com a lei aplicável: Podemos processar seus dados pessoais quando o
processamento for exigido pela lei aplicável;

● Interesses vitais: Podemos processar seus dados pessoais quando o processamento for
necessário para proteger os interesses vitais de qualquer indivíduo; ou

● Interesses legítimos: Podemos processar seus dados pessoais quando tivermos um
interesse legítimo no processamento. O teste de verificação que realizamos em cada
caso é o seguinte: asseguramos que o Processamento seja lícito, proporcional e
conduzido de acordo com os termos deste Edital; asseguramos que temos uma
necessidade comercial legítima para realizar o Processamento; e asseguramos que não
há probabilidade material de qualquer impacto adverso aos seus interesses, direitos
fundamentais ou liberdades pessoais, como resultado deste Processamento.

(G) DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

Resumo - Dados pessoais confidenciais

Não buscamos coletar ou processar de qualquer outra forma seus Dados Pessoais Sensíveis.
Quando precisamos processar seus dados pessoais confidenciais para uma finalidade legítima,
o fazemos de acordo com a lei cabível.

Não buscamos coletar ou processar dados pessoais confidenciais no curso normal de nossos
negócios. Sempre que for necessário processar seus dados pessoais confidenciais por
qualquer motivo, contamos com as seguintes bases legais:

● Em conformidade com a lei cabível: Podemos processar seus dados pessoais
confidenciais quando o processamento for exigido ou permitido pela lei cabível (por
exemplo, para cumprir nossas obrigações de Relatório de Diversidade);
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● Para detecção e prevenção de crimes: Podemos processar seus dados pessoais
confidenciais quando o processamento for necessário para a detecção ou prevenção de
crimes (incluindo a prevenção de fraudes);

● Para estabelecimento, exercício ou defesa de direitos legais: Podemos Processar seus
Dados Pessoais Sensíveis quando o Processamento for necessário para a
fundamentação, exercício ou defesa de seus direitos legais ou de outrem; ou

● Com consentimento: podemos processar seus dados pessoais confidenciais quando
obtivermos, de acordo com a legislação cabível, seu consentimento prévio e explícito
antes do processamento de seus dados pessoais confidenciais (esta base legal é usada
apenas em relação ao processamento do que seja totalmente voluntário – e não será
utilizada para qualquer processamento que seja necessário ou obrigatório).

Se você nos fornecer dados pessoais confidenciais, você deve garantir que é legal que você
divulgue tais dados para nós, incluindo fornecer a garantia de que quaisquer bases legais
estabelecidas acima esteja disponível para nós no que diz respeito ao processamento desses
dados pessoais confidenciais.

(H) OBJETIVOS PARA OS QUAIS PODEMOS PROCESSAR SEUS DADOS
PESSOAIS
Resumo - Finalidades para as quais podemos processar seus dados pessoais

Podemos processar seus dados pessoais para os seguintes fins: fornecimento de serviços a
você; verificações de conformidade; operação de nossos sites; comunicação com você;
gerenciamento de nossos sistemas de TI; gestão financeira; realização de pesquisas; garantia
da segurança de nossas instalações e sistemas; condução de investigações quando
necessário; cumprimento da legislação vigente; e melhoria dos nossos sites e serviços.

Podemos processar seus dados pessoais para os seguintes fins, sujeito à legislação aplicável:
● Prestação de serviços: provisionamento de nossos sites ou serviços; prestação de

serviços; e comunicações com você em relação a quaisquer serviços.
● Nossos Sites: operação e gerenciamento de nossos Sites; fornecimento de conteúdo

para você; exibição de publicidade e outras informações para você; comunicação e
interação com você por meio de nossos sites; e notificações sobre alterações em
qualquer um de nossos sites ou serviços.

● Especialistas: comunicação com você sobre sua associação Expert (ou associação
Expert em percepção), quando aplicável, para fornecer a você oportunidades de
participar em projetos e para mantê-lo atualizado sobre os novos desenvolvimentos na
NewtonX.
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● Comunicações: comunicação com você por qualquer meio (incluindo e-mail, telefone,
mensagens de texto, mídia social, postagem ou em pessoa) sobre informações nas
quais você possa estar interessado (por exemplo, próximos eventos da NewtonX,
ofertas de novos produtos, informações relevantes para você como Cliente ou come
especialista NewtonX), sujeito à garantia de que tais comunicações serão fornecidas a
você em conformidade com a lei cabível; manutenção e atualização das suas
informações de contato quando apropriado; e obtenção do seu consentimento prévio,
sempre que necessário.

● Comunicações e operações de TI: gestão dos nossos sistemas de comunicação;
operação de sistemas de segurança de TI; e auditorias de segurança de TI.

● Gestão financeira: vendas; finanças; auditoria corporativa; e gerenciamento de
fornecedores.

● Pesquisas: interações com você com o objetivo de obter sua opinião sobre nossos
serviços.

● Segurança: segurança física de nossas instalações (incluindo registros de visitas às
nossas instalações; e gravações de CFTV); e segurança eletrônica (incluindo registros
de login e detalhes de acesso).

● Investigações: detecção, investigação e prevenção de violações de nossas políticas,
identificações de fraudes e violações da lei, de acordo com a legislação cabível.

● Processos judiciais: estabelecimento, exercício e defesa de direitos legais.
● Conformidade legal: em conformidade com nossas obrigações legais e regulamentares

de acordo com a legislação cabível.
● Melhoria de nossos sites e serviços: identificação de problemas com nossos sites, ou

com nossos serviços; planejamento para melhorias em nossos sites, ou nossos
serviços; e a criação de novos sites ou serviços.

(I) DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS A TERCEIROS
Resumo - Divulgação de dados pessoais a terceiros

Podemos divulgar seus dados pessoais para: autoridades legais e regulatórias; nossos
consultores externos; nossos processadores; qualquer contraparte, conforme necessário em
conexão com processos judiciais; qualquer contraparte, conforme necessário para investigar,
detectar ou prevenir infrações criminais; qualquer comprador de nosso negócio; e quaisquer
fornecedores terceirizados de publicidade, plug-ins ou conteúdo usado em nossos Sites.

Podemos divulgar seus dados pessoais a outras entidades dentro do grupo NewtonX, para fins
comerciais legítimos (incluindo operação de nossos sites e prestação de serviços a você), de
acordo com a legislação aplicável. Além disso, podemos divulgar seus dados pessoais para:
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● você e, quando apropriado, representantes designados por você;
● autoridades legais e regulatórias, mediante solicitação ou para fins de relatar qualquer

violação real ou suspeita da lei ou regulação aplicável;
● contadores, auditores, advogados e outros consultores profissionais externos à

NewtonX, sujeitos às obrigações contratuais de confidencialidade;
● Processadores terceirizados (provedores de serviços de pagamento; parceiros de

pesquisa, provedores de alcance de marketing, provedores de serviços de nuvem, etc.),
localizados em qualquer lugar do mundo, sujeitos aos requisitos observados abaixo na
Seção (H);

● qualquer entidade relevante, agência de órgão de aplicação da lei ou tribunal, na
medida que seja necessária para o estabelecimento, exercício ou defesa de direitos
legais;

● qualquer parte relevante para fins de prevenção, investigação, detecção ou repressão
de infrações criminais ou execução de penalidades criminais;

● qualquer parte relevante caso acreditemos que a divulgação seja necessária e
apropriada para prevenir danos físicos, financeiros ou não, e lesões ou perdas;

● quaisquer terceiros relevantes no caso de uma aquisição, no caso de vendermos ou
transferirmos toda ou qualquer parte relevante de nossos negócios ou ativos (inclusive
no caso de reorganização societária, dissolução ou liquidação de ativos); e

● qualquer provedor terceirizado relevante, em casos em que nossos sites usem
publicidade, plug-ins ou conteúdo de terceiros. Se você optar por interagir com qualquer
tipo de publicidade, plug-ins ou conteúdo, seus dados pessoais podem ser
compartilhados com o provedor de serviços terceiros. Recomendamos que você analise
a política de privacidade do provedor terceiro antes de interagir com seus artigos de
publicidade, plug-ins ou conteúdo.

● Se contratarmos um Processador terceirizado para Processar seus Dados Pessoais, o
Processador estará sujeito a obrigações contratuais vigentes de: (i) Processar os Dados
Pessoais apenas de acordo com nossas instruções anteriores por escrito; e (ii) usar
medidas para proteger a confidencialidade e segurança dos Dados Pessoais;
juntamente com quaisquer requisitos adicionais ao abrigo da legislação aplicável.

(J) TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS

Resumo - Transferência internacional de dados pessoais

Podemos transferir seus dados pessoais para destinatários em outros países. Quando
transferimos Dados Pessoais de dentro da EEE para um destinatário fora do EEE que não
esteja em uma Jurisdição Adequada, fazemos isso com base nas Cláusulas Contratuais
Padrão.
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Devido à natureza internacional do nosso negócio, podemos precisar transferir seus Dados
Pessoais dentro do grupo NewtonX, e para terceiros, conforme observado na Seção (H) acima,
em relação aos objetivos definidos neste Aviso. Por esse motivo, podemos transferir seus
dados pessoais para outros países que podem ter leis e requisitos de conformidade relativos a
proteção de dados diferentes daqueles que se aplicam no país no qual você está localizado.

Quando transferimos seus Dados Pessoais do EEE para destinatários localizados fora do EEE
que não estão em Jurisdições Adequadas, fazemos isso com base nas Cláusulas Contratuais
Padrão. Você pode solicitar uma cópia de nossas Cláusulas Contratuais Padrão usando os
detalhes de contato fornecidos na Seção (R) abaixo.

Se você estiver localizado fora dos Estados Unidos, você precisa estar ciente de que os Dados
Pessoais que você nos fornece estão sendo transmitidos para nós e serão processados   nos
Estados Unidos e serão protegidos de acordo com a política de privacidade e as leis dos
Estados Unidos, que podem não ser tão acolhedoras quanto as leis de seu país. Observe que
quando você transfere quaisquer Dados Pessoais diretamente para uma entidade NewtonX
estabelecida fora do EEE, não somos responsáveis   por essa transferência de seus Dados
Pessoais. No entanto, processaremos os seus Dados Pessoais, a partir do momento em que
os recebermos, de acordo com o disposto neste Aviso.

(K) SEGURANÇA DE DADOS

Resumo - Segurança de dados

Implementamos medidas técnicas de segurança e também organizacionais que são adequadas
para proteger seus dados pessoais. Certifique-se de que todos os dados pessoais que você
venha a nos enviar sejam enviados de forma segura.

Implementamos medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas com o objetivos
de proteger seus Dados Pessoais contra destruição acidental ou ilegal, perda, alteração,
divulgação não autorizada, acesso não autorizado e outras formas ilegais ou não autorizadas
de Processamento, de acordo com a legislação cabível.

Como a Internet é um sistema aberto, a transmissão de informações pela Internet não é
totalmente segura. Embora tenhamos implementado todas as medidas razoáveis   para proteger
os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos para
nós através da Internet - qualquer transmissão é por sua conta e risco e você é responsável por
garantir que quaisquer dados pessoais que venha a nos enviar sejam enviados com segurança.
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(L) PRECISÃO DE DADOS

Resumo - precisão dos dados

Tomamos todas as medidas razoáveis   para garantir que seus Dados Pessoais sejam mantidos
de forma precisa e atualizados e que sejam apagados ou retificados caso venhamos a tomar
conhecimento de imprecisões.

Tomamos todas as medidas razoáveis   para garantir que:

● Seus dados pessoais que venhamos a processar são precisos e, quando necessário,
foram mantidos atualizados; e

● quaisquer dos seus Dados pessoais que venhamos a processar que sejam imprecisos
(tendo em consideração os fins para os quais serão processados) sejam apagados ou
retificados sem atraso.

● De vez em quando, podemos pedir que você confirme a exatidão de seus Dados
Pessoais.

(M) MINIMIZAÇÃO DE DADOS

Resumo - minimização de dados

Tomamos todas as medidas razoáveis   para limitar o volume de seus dados pessoais que
processaremos quando necessário.

Tomamos todas as medidas razoáveis   para garantir que seus Dados Pessoais que
processaremos sejam limitados aos Dados Pessoais razoavelmente necessários em relação
aos objetivos definidos neste Aviso.

(N) RETENÇÃO DE DADOS

Resumo - Retenção de dados

Tomamos todas as medidas razoáveis   para garantir que seus Dados Pessoais sejam retidos
somente pelo tempo que forem necessários para uma finalidade legal.
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Tomamos todas as medidas razoáveis   para garantir que seus Dados Pessoais sejam
processados   somente pelo período mínimo necessário para os fins definidos neste Aviso. Os
critérios para determinar a duração pela qual reteremos seus dados pessoais são os seguintes:

(1) reteremos cópias de seus dados pessoais em uma forma que permita a identificação
apenas quando: (a) mantivermos um relacionamento contínuo com você (por exemplo, se você
for um usuário de nossos serviços, for um especialista (ou se candidatou para se tornar um), ou
está legalmente incluído na nossa lista de correio e não cancelou a subscrição); (b) se você
deixar de ser um especialista, seis (6) anos a partir de sua última interação com qualquer
cliente NewtonX; ou (c) seus dados pessoais são necessários para fins legais estabelecidos
neste Aviso, para os quais tenhamos uma base jurídica válida (por exemplo, onde tenhamos
um interesse legítimo em processar seus dados para fins de operacionalização de nossos
negócios e cumprimento das nossas obrigações contratuais), mais: (2) a duração de: (a)
qualquer período de limitação aplicável nos termos da lei aplicável (ou seja, qualquer período
durante o qual qualquer pessoa poderia entrar com uma ação judicial contra nós em relação
aos seus dados pessoais, ou para os quais seus dados pessoais podem ser relevantes); e (b)
um período adicional de dois (2) meses após o final de tal período de limitação aplicável (de
modo que, se uma pessoa apresentar uma reclamação no final do período de limitação, ainda
temos um período de tempo razoável para identificar quaisquer Dados Pessoais que sejam
relevantes para essa reclamação), e: (3) além disso, se quaisquer reclamações legais
relevantes forem apresentadas, podemos continuar a Processar seus Dados Pessoais pelos
períodos adicionais necessários em conexão com essa reclamação.

Durante os períodos indicados nos parágrafos (2) (a) e (2) (b) acima, restringiremos nosso
Processamento dos seus Dados Pessoais ao armazenamento e manutenção da segurança
desses dados, exceto na medida em que esses dados precisem ser revistos em conexão com
qualquer reclamação legal, ou qualquer obrigação sob a lei cabível.

Uma vez concluídos os períodos nos parágrafos (1), (2) e (3) acima, cada um na medida do
aplicável, nós: * excluiremos permanentemente ou destruiremos os Dados Pessoais relevantes;
ou * tornaremos anônimos os Dados Pessoais relevantes.

(O) SEUS DIREITOS LEGAIS

Resumo - Seus direitos legais

De acordo com a lei aplicável, você pode vir a ter vários direitos, incluindo: o direito de não nos
fornecer seus dados pessoais; o direito de acessar os seus dados pessoais; o direito de
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solicitar a retificação de imprecisões; o direito de solicitar a deleção ou restrição do
processamento de seus dados pessoais; o direito de se opor ao processamento dos seus
dados pessoais; o direito de ter seus Dados Pessoais transferidos para outro Controlador; o
direito de remover o consentimento; e o direito de apresentar queixas às Autoridades de
Proteção de Dados. Podemos exigir uma prova de sua identidade antes de dar efeito a esses
direitos.

Sujeito à lei aplicável, você pode ter vários direitos em relação ao Processamento de seus
Dados Pessoais Relevantes, incluindo:

● o direito de não fornecer seus dados pessoais para nós (no entanto, observe que
podemos não ser capazes de fornecer a você todos os benefícios de nossos sites, ou
de nossos serviços, se você não nos fornecer seus dados pessoais - por exemplo,
podemos não ser capaz de processar seus pedidos sem os detalhes necessários);

● o direito de solicitar acesso ou cópias de seus Dados Pessoais Relevantes, juntamente
com informações sobre a natureza de uso, processamento e divulgação desses Dados
Pessoais Relevantes;

● o direito de solicitar a retificação de quaisquer imprecisões em seus Dados Pessoais
Relevantes;

o direito de solicitar, por motivos legítimos:

● deleção dos seus Dados Pessoais Relevantes; ou restrição do processamento dos seus
dados pessoais relevantes; o direito de se opor, por motivos legítimos, ao
Processamento dos seus Dados Pessoais Relevantes por nós ou em nosso nome;

● o direito de que certos Dados Pessoais Relevantes sejam transferidos para outro
Controlador, em um formato estruturado, comumente usado e legível de forma dígital,
na medida do aplicável;

● onde processamos seus dados pessoais relevantes com base em seu consentimento, o
direito de retirar esse consentimento (observando que tal retirada não afeta a legalidade
de qualquer processamento realizado previamente a data na qual recebemos a
solicitação de tal retirada, e não impede o processamento dos seus dados pessoais com
base em quaisquer outras jurisprudências disponíveis); e

● o direito de apresentar reclamações sobre o processamento dos seus dados pessoais
relevantes junto a uma autoridade de proteção de dados (em particular, a autoridade de
proteção de dados do Estado-Membro da UE na que você vive, ou onde trabalha, ou
onde ocorreu a alegada violação; cada um, se aplicável). Uma lista das Autoridades de
Supervisão está disponível aqui: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
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Isso não afeta seus direitos estatutários.

Para exercer um ou mais desses direitos, ou para fazer uma pergunta sobre esses direitos ou
qualquer outra disposição deste Aviso, ou sobre o nosso Processamento dos seus Dados
Pessoais, use os detalhes de contato fornecidos na Seção (R) abaixo. Observe que:

Podemos exigir uma prova de sua identidade antes de dar efeito a esses direitos; e quando sua
solicitação exigir o estabelecimento de fatos adicionais (por exemplo, a determinação de que
algum Processamento não está em conformidade com a lei aplicável), investigaremos sua
solicitação razoavelmente e prontamente, antes de decidir qual ação tomar.

(P) COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES

Resumo - Cookies e tecnologias semelhantes

Podemos processar seus dados pessoais colocando ou lendo cookies e tecnologias
semelhantes. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Cookies.

Quando você visita um Site, podemos colocar Cookies em seu dispositivo, ou ler Cookies já
existentes em seu dispositivo, sempre sujeito à obtenção de seu consentimento, quando
necessário, de acordo com a legislação cabível. Usamos Cookies para registrar informações
sobre seu dispositivo, seu navegador e, em alguns casos, suas preferências e hábitos de
navegação. Podemos processar seus dados pessoais por meio de cookies e tecnologias
semelhantes, de acordo com nossa Política de cookies.

(Q) MARKETING DIRETO

Resumo - marketing direto

Podemos processar seus dados pessoais para contatá-lo com informações sobre serviços que
possam ser do seu interesse. Você pode cancelar a assinatura gratuitamente a qualquer
momento.

Podemos processar seus dados pessoais para contatá-lo por e-mail, telefone, mala direta ou
outros formatos de comunicação para fornecer informações sobre serviços que possam ser do
seu interesse. Se lhe fornecermos serviços, poderemos enviar-lhe informações sobre os
nossos serviços, promoções futuras e outras informações que possam ser do seu interesse,
utilizando os dados de contato que você nos forneceu e sempre em conformidade com a
legislação cabível.
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Você pode cancelar a assinatura de nossa lista de e-mail promocional a qualquer momento,
simplesmente clicando no link de cancelamento incluído em cada e-mail promocional que
enviamos. Depois de cancelar a assinatura, não lhe enviaremos mais e-mails promocionais,
mas podemos continuar a contatá-lo na medida do necessário para os fins de quaisquer
serviços que você tenha solicitado.

(R) DETALHES DE CONTATO

Resumo - detalhes de contato

Você pode nos contatar por correio, telefone, fax, e-mail ou através do nosso formulário de
contato online.

Se você tiver quaisquer comentários, perguntas ou preocupações sobre qualquer uma das
informações neste Aviso, ou quaisquer outras questões relacionadas ao Processamento de
Dados Pessoais realizado por nós, ou em nosso nome, entre em contato com:

● Departamento Jurídico NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY 10165
● Telefone: (212) 984-8500
● Faxe: (212) 984-2485
● Email: privacy@newtonx.com

(S) DEFINIÇÕES

“Jurisdição Adequada” significa uma jurisdição que foi formalmente designada pela Comissão
Europeia como fornecendo um nível adequado de proteção para Dados Pessoais.

“Cookie” significa um pequeno arquivo que é colocado em seu dispositivo quando você visita
um site (incluindo nossos Sites). Neste Aviso, uma referência a um “Cookie” inclui tecnologias
análogas, como web beacons e GIFs transparentes.

“Controlador” significa a entidade que decide como e por que os Dados Pessoais são
Processados. Em muitas jurisdições, o Controlador é o principal responsável pelo cumprimento
das leis de proteção de dados aplicáveis.

“Especialista” significa qualquer pessoa que executou uma versão dos Termos e Condições
NewtonX de associação de Especialista e não teve sua associação descontinuada (seja por
NewtonX ou a seu pedido). .
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“Autoridade de proteção de dados” significa uma autoridade pública independente com a tarefa
legal de supervisionar a conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.

“EEE” significa o Espaço Econômico Europeu.

"Dados pessoais" significa informação que é sobre qualquer indivíduo, ou a partir da qual
qualquer indivíduo é direta ou indiretamente identificável, em particular por referência a um
identificador como um nome, um número de identificação, dados de localização, um
identificador online ou um ou mais fatores específicos da identidade física, fisiológica, genética,
mental, econômica, cultural ou social desse indivíduo.

“Processo”, “Processamento” ou “Processado” significa tudo o que é feito com quaisquer Dados
Pessoais, seja ou não por meios automatizados, como coleta, registro, organização,
estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação
por transmissão, disseminação ou disponibilização, alinhamento ou combinação, restrição,
apagamento ou destruição.

“Processador” significa qualquer pessoa ou entidade que Processa Dados Pessoais em nome
do Controlador (exceto funcionários do Controlador).

"Criação de perfil" significa qualquer forma de processamento automatizado de dados pessoais
que consiste no uso de dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais relativos a uma
pessoa física, em particular para analisar ou prever aspectos relativos ao desempenho dessa
pessoa física no trabalho, situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses,
confiabilidade, comportamento, localização ou movimentos.

“Dados Pessoais Relevantes” significa Dados Pessoais em relação aos quais somos o
Controlador.

"Dados pessoais sensíveis" significa Dados pessoais sobre raça ou etnia, opiniões políticas,
crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, saúde física ou mental, vida sexual, quaisquer
infrações ou penalidades criminais reais ou alegadas, número de identificação nacional ou
qualquer outra informação que podem ser considerados sensíveis de acordo com a legislação
aplicável.

“Cláusulas contratuais padrão” significa cláusulas de transferência de modelo adotadas pela
Comissão Europeia ou adotadas por uma Autoridade de Proteção de Dados e aprovadas pela
Comissão Europeia.
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“Site” significa qualquer site operado ou mantido por nós ou em nosso nome.
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