POLÍTICA DE PRIVACIDADE
CONDIÇÕES GERAIS
Latoex CAPITAL e seus afiliados (doravante, "Latoex CAPITAL", "nós", ou "nosso") estão
comprometidos em proteger e respeitar a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos
Usuários dos Serviços.
Esta Política de Privacidade (juntamente com nossos Termos de Uso) rege nossa coleta,
processamento e uso de suas Informações Pessoais. Definimos "Informações Pessoais" como
informações que identificam você pessoalmente, por exemplo, seu nome, endereço, endereço
de e-mail, etc.
O objetivo desta Política de Privacidade é informá-lo sobre:
a) Os tipos de Informações Pessoais que podemos coletar sobre você e como elas podem ser
usadas;
b) O uso que fazemos das informações sobre endereços IP e o nosso uso de cookies;
c) Qualquer divulgação de Informações Pessoais a terceiros;
d) Sua capacidade de corrigir, atualizar e excluir suas informações pessoais; e
c) As medidas de segurança que temos em vigor para evitar a perda, mau uso ou alteração de
Informações Pessoais sob nosso controle.
Coleta e Uso de Informações Pessoais
Podemos coletar suas Informações Pessoais se você usar o Site, abrir uma Conta para usar a
Plataforma ou realizar quaisquer Transações na Plataforma. Os tipos de Informações Pessoais
que coletamos podem incluir:
a) seu nome;
b) sua identificação por meio de captura de imagem fotográfica;
c) seu endereço;
d) seu número de telefone;
e) seu endereço de e-mail;
f) seus dados bancários, incluindo números de contas ou números de cartão de crédito;
g) sua data de nascimento; e
h) suas operações dentro da Plataforma.
Podemos usar suas informações pessoais para os seguintes fins:
a) Permitir que você abra e opere uma conta na plataforma;
b) Para permitir que você conclua Transações na Plataforma;
c) Se você entrar em contato conosco, para responder às suas dúvidas;
d) Analisar o uso do nosso site;
e) Conforme requerido para fins regulatórios;
f) fornecer a você informações sobre produtos e promoções que possam ser de seu interesse,
de nós mesmos e de terceiros, embora apenas se você concordar especificamente em receber
tais informações;
g) para pesquisa de mercado e para identificar as necessidades e opiniões dos nossos Usuários
sobre questões, como nosso desempenho, etc.
h) Processaremos suas Informações Pessoais somente para os fins para os quais foram
fornecidas a nós.

i) Recursos de segurança e política de transmissão de detalhes do cartão de crédito
eventualmente utilizado.
Todos os dados dos Usuários são confidenciais e protegidos por várias camadas de criptografia
e de segurança, visando impedir acesso não autorizado a tais dados.
Endereços de IP
Podemos coletar informações sobre seu computador, incluindo, quando disponível, seu
endereço IP, dados sobre seu sistema operacional e tipo de navegador, isto para fins de
melhorar administração da Plataforma e para relatar informações agregadas aos nossos
anunciantes. Estes são dados estatísticos sobre as ações e padrões de navegação de nossos
usuários em conjunto e não identificam nenhum indivíduo de forma isolada.
Cookies
Usamos um recurso de navegação conhecido como "cookie", que atribui uma identificação
exclusiva ao seu computador quando acessa o nosso Serviço pela primeira vez. Os cookies são
normalmente armazenados no disco rígido do seu computador. As informações coletadas de
cookies são usadas por nós para avaliar a eficácia de nosso Site, analisar tendências e administrar
a Plataforma. As informações coletadas dos cookies nos permitem determinar quais partes do
nosso Site são mais visitadas e quais os nossos visitantes podem ter dificuldades em acessar
nosso Site. Com essa informação podemos melhorar constantemente a qualidade de sua
experiência na Plataforma, reconhecendo e entregando os recursos e informações mais
desejados, bem como resolvendo as dificuldades de acesso. Também usamos uma tecnologia
conhecida como web bugs ou clear gifs, que normalmente são arquivos armazenados em emails para nos ajudar a confirmar o recebimento e a resposta a nossos e-mails e fornecer uma
experiência mais personalizada ao usar nosso site.
Utilizamos prestadores de serviços terceirizados para nos ajudar a entender melhor o uso do
nosso Site. Nossos provedores de serviço colocarão cookies no disco rígido do seu computador
e receberão informações que selecionarão para nos informar sobre como os visitantes navegam
em nosso site, quais produtos são procurados e informações gerais sobre as transações ali
realizadas. Nossos prestadores de serviços analisam essas informações e nos fornecem
relatórios agregados. As informações e análises fornecidas por nossos prestadores de serviços
serão usadas para nos ajudar a entender melhor os interesses de nossos visitantes em nosso
Site e como melhor atender a esses interesses. As informações coletadas por nossos prestadores
de serviços podem ser vinculadas e combinadas com informações que coletamos sobre você
enquanto você estiver usando a Plataforma. Nossos prestadores de serviços são
contratualmente impedidos de usar as informações que recebem de nosso Site para outros fins
que não os contratados.
Ao utilizar o nosso site, você concorda que podemos usar cookies para os fins descritos acima.
Divulgação de Informações Pessoais
Usamos as Informações Pessoais para os fins indicados no momento em que você nos forneceu
tais informações e/ou para os propósitos estabelecidos nesta Política de Privacidade, dentro do
que nos é permitido por lei.
Podemos disponibilizar as Informações Pessoais que você nos fornece a nossos afiliados,
agentes, representantes, provedores de serviços credenciados e contratados para esses fins
limitados.

Também podemos compartilhar informações pessoais dos usuários com instituições financeiras,
seguradoras ou outras empresas no caso de uma fusão, alienação ou outra reorganização
corporativa.
Também podemos compartilhar informações pessoais dos usuários com agências de aplicação
da lei ou reguladoras, conforme exigido por lei.
Qualquer terceiro que receba ou tenha acesso a Informações Pessoais será obrigado a proteger
tais Informações Pessoais e usá-las apenas para realizar os serviços que estão executando para
você ou para a LATOEX CAPITAL, a menos que seja exigido ou permitido por lei para outras
finalidades específicas.
Garantiremos que qualquer terceiro esteja ciente de nossas obrigações sob esta Política de
Privacidade e celebraremos contratos com tais terceiros pelos quais eles estão vinculados por
termos não menos protetores de quaisquer Informações Pessoais divulgadas a estes
fornecedores.
Correção ⁄ Atualização ⁄ Exclusão de Informações Pessoais
Você tem o direito de acessar suas informações pessoais e de exigir a correção, atualização e
bloqueio de dados imprecisos e/ou incorretos enviando um e-mail para: contato@eLatoex.com.br
Você também pode solicitar a exclusão ou suspensão da sua Conta de Usuário e das Informações
Pessoais por meio de solicitação formal enviando um email para: contato@e-Latoex.com.br
A LATOEX CAPITAL agirá sua solicitação somente quando isso não for inconsistente com suas
obrigações legais e regulatórias.
Após sua solicitação por escrito, iremos informá-lo das Informações Pessoais relacionadas a você
que mantemos e o uso e divulgação geral de suas Informações Pessoais. Também forneceremos
uma cópia das informações pessoais que retivemos. Pode haver um custo mínimo para acessar
suas informações pessoais.
Segurança
Implementamos medidas de segurança para garantir a confidencialidade de suas informações
pessoais e para proteger suas informações pessoais contra perda, uso indevido, alteração ou
destruição. Somente pessoal autorizado da LATOEX CAPITAL tem acesso às suas Informações
Pessoais, e esses funcionários são obrigados a tratar as informações como confidenciais. As
medidas de segurança em vigor serão, de tempos em tempos, revisadas de acordo com os
desenvolvimentos legais e técnicos.
Retenção de Informações Pessoais
Nós manteremos suas Informações Pessoais somente enquanto for necessário, levando em
consideração os propósitos descritos nesta Política de Privacidade e nossos próprios requisitos
legais e regulatórios. De acordo com nossas obrigações de manutenção de registros, nós
reteremos Informações Pessoais por, pelo menos, um período de dez anos após o fechamento
da Conta de Usuário pelo Usuário.
Links

Pode haver links do nosso site para outros sites e recursos fornecidos por terceiros. Esta Política
de Privacidade aplica-se apenas ao nosso site. O acesso a sites ou fontes de terceiros exige que
você saia do nosso site. Nós não controlamos esses sites de terceiros ou qualquer conteúdo
contido nele e você concorda que não somos de forma alguma responsáveis por nenhum desses
sites de terceiros, incluindo, sem limitação, seu conteúdo, políticas, falhas, promoções, produtos
, serviços ou ações e / ou quaisquer danos, perdas, falhas ou problemas causados por,
relacionados ou decorrentes desses sites. Recomendamos que você revise todas as políticas,
regras, termos e regulamentos, incluindo as políticas de privacidade de cada site que você visita.
Marketing
Você tem o direito de nos pedir para não processar suas informações pessoais para fins de
marketing. Você pode exercer o seu direito de impedir tal processamento, marcando
determinadas caixas nos formulários que usamos para coletar suas Informações Pessoais. Você
pode exercer o direito a qualquer momento, contatando-nos em contato@e-Latoex.com.br

Modificações
Nossas políticas, conteúdo, informações, promoções, divulgações, isenções de responsabilidade
e recursos do Site podem ser revisados, modificados, atualizados e/ou complementados a
qualquer momento e sem aviso prévio, a critério exclusivo e absoluto da LATOEX CAPITAL. Se
alterarmos esta Política de Privacidade, tomaremos medidas para notificar todos os Usuários
por meio de um aviso em nosso Site e postaremos a Política de Privacidade emendada no Site.
Entre em Contato
Se você tiver alguma pergunta, comentário ou preocupação em relação à nossa Política de
Privacidade e/ou práticas relacionadas ou relacionadas à Plataforma, entre em contato conosco
no seguinte endereço de e-mail: E-Mail: contato@e-Latoex.com.br

