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Este AVISO DE PRIVACIDADE PARA RESIDENTES NO BRASIL integra e complementa as
informações contidas no restante deste Aviso de privacidade e é aplicável somente aos
consumidores residentes no Brasil que acessam ou usam os Sites (“consumidores” ou “você”).
Em caso de conflito entre o conteúdo principal do Aviso de Privacidade e o Anexo da Lei Geral
de Proteção de Dados “LGPD”, o Anexo da LGPD prevalecerá.
Esta seção apresenta detalhes adicionais sobre os dados pessoais que coletamos sobre você
e os direitos concedidos a você nos termos da LGPD. Para visualizar as informações de
contato do controlador de dados, responsável pelo tratamento de seus dados pessoais de
acordo com a LGPD, consulte o Aviso de privacidade. O encarregado da Cognizant para o
Brasil está disponível para contato através do e-mail DataProtectionOfficer@cognizant.com.
Quaisquer termos definidos na LGPD têm o mesmo significado quando usados neste aviso.
Finalidades para tratar seus dados pessoais
Na medida do permitido pela lei aplicável, tratamos os dados pessoais identificados na seção
Como coletamos seus dados pessoais do Aviso de privacidade para as seguintes
finalidades:
•

Consentimento: Podemos tratar o seu dados se você consentir com o referido
tratamento, por exemplo, para receber nossas mensagens promocionais via telefone ou
por meios de comunicação eletrônicos. Você tem o direito de revogar seu
consentimento a qualquer momento. A revogação do seu consentimento não afetará a
legalidade de qualquer tratamento anterior com base no seu consentimento. Observe
que mesmo após a revogação do seu consentimento, podemos ter o direito de continuar
o tratamento de seus dados se outras finalidades se aplicarem. Para revogar seu
consentimento, você pode usar as instruções de cancelamento de inscrição fornecidas
nas comunicações promocionais que você recebe. Os Sites não são intencionalmente
direcionados ou destinados a crianças.

•

Necessidade contratual: Quando for necessário celebrar um contrato com você para o
fornecimento de nossos produtos ou serviços ou para cumprir nossas obrigações nos
termos desse contrato, por exemplo, para processar pedidos.
Se você não nos fornecer seus dados pessoais para o tratamento conforme descrito
abaixo, pode ser que não sejamos capazes de fornecer o serviço, produto ou a
informação solicitada.

•

Cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória e de exercer nossos direitos
em processos judiciais, administrativos ou arbitrais: podemos tratar seus dados
pessoais quando exigido por disposição aplicável da lei ou de regulamentos nacionais,
ou quando necessário para proteger e defender nossos direitos legais.

•

Nossos interesses legítimos: Podemos tratar seus dados pessoais quando for
necessário para atender nossos interesses legítimos como empresa, incluindo a gestão,
promoção e melhoria dos nossos negócios e gestão do nosso risco. Por exemplo, para
fornecer suporte ao cliente, participação/presença em eventos e comunicações
relacionadas a este Aviso de privacidade; e realizar análises, pesquisas de mercado e

relatórios internos para planejar, desenvolver e melhorar nossos sites, produtos,
serviços e atividades de marketing, incluindo a personalização de nossos produtos,
serviços e comunicações de marketing, e prevenir e detectar comportamento ilegal em
nossos Sites.
Para promover nossas finalidades, podemos precisar manter seus dados pessoais e
compartilhá-los com terceiros. Consulte as seções A quem fornecemos seus dados
pessoais e Por quanto tempo retemos seus dados pessoais para mais informações.
Seus direitos de privacidade no Brasil
Você tem os seguintes direitos com relação a seus dados pessoais que tratamos, sujeito às
condições e restrições estabelecidas nas leis aplicáveis, incluindo a LGPD:
•

Você tem o direito de solicitar a confirmação da existência de atividades de tratamento
de seus dados pessoais e de acessar seus dados pessoais, incluindo dados sobre
terceiros com quem compartilhamos seus dados pessoais;

•

Você pode solicitar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou
desatualizados;

•

Você pode solicitar a anonimização, o bloqueio ou a exclusão de dados pessoais
desnecessários ou excessivos, ou de dados que não estejam sendo tratados em
conformidade com a LGPD;

•

Você pode obter, mediante sua solicitação expressa, a portabilidade de seus dados
pessoais (exceto para dados anônimos) para outro fornecedor de serviços ou
produtos;

•

Você tem o direito de revogar seu consentimento a qualquer momento e de não
consentir com o tratamento de seus dados pessoais, podendo obter informações
sobre essa possibilidade e as consequências de tal recusa.

Você não sofrerá qualquer tipo de discriminação de nossa parte por exercer seus direitos
segundo a LGPD.
Para mais informações sobre como enviar sua solicitação, consulte a seção Controle de seus
dados pessoais no Aviso de privacidade.

