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AVISO DE PRIVACIDADE  

Nós da hEDGEpoint somos guiados pela importância dos princípios norteadores 
da confiança e da transparência. Por este motivo, este Aviso de Privacidade (“Aviso”) 
tem o intuito de explicar a você, de forma clara e didática, como coletamos e tratamos 
os seus Dados Pessoais.  

1. DEFINIÇÕES 

Neste Aviso, os seguintes termos terão os seguintes significados: 

Anonimização: Dados Pessoais derivados de um Titular que, por meios técnicos e 
disponíveis, impossibilitam a identificação de tal Titular. 

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca do Titular ou seu 
responsável legal que concorda com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma 
finalidade determinada.  

Dados Pessoais: informação que possibilita a identificação, direta ou indireta, do 
Titular. 

Grupo hEDGEpoint / hEDGEpoint / HPGM / Nós: significa o grupo econômico da 
hEDGEpoint, composto pelas empresas descritas o item 2 abaixo; 

Sistema: significa qualquer infraestrutura de softwares utilizada pela HPGM. 

Terceiros: significam parceiros, fornecedores de bens e/ou serviços da hEDGEpoint 
essenciais para a execução de nossas atividades e autoridades governamentais e/ou 
regulatórias. 

Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de 
tratamento.  

Transferência Internacional: transferência de Dados Pessoais para país estrangeiro 
ou organismo internacional.  

2. CONTROLE DOS DADOS PESSOAIS 

Este Aviso tem a finalidade de como o Grupo hEDGEpoint ou qualquer uma de suas 
empresas usa, compartilha e divulga seus Dados Pessoais. Seguem abaixo nossas 
empresas do mesmo grupo econômico: 

HEDGEPOINT COMMODITIES LLC, com sede em 311S, Wacker Drive, Suíte 550, 
Chicago/IL Estados Unidos da América; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º andar, Cambuí, 
CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil  

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS LLC, com sede em 251 Little Falls Drive, 
Wilmington/DE, Estados Unidos da América;  
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HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS PTE.LTD, com sede em 30 Cecil Street, #19-08 
Prudential Tower, Singapura; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS S.A., com sede em Yaguarón, número 1407 oficina 
1506, Montevideo, Uruguai. 

HEDGEPOINT SCHWEIZ AG (HEDGEPOINT SWITZERLAND LTD) com sede em 
Seefeldstrasse 307, 8008 Zurique, Suíça; 

HEDGEPOINT SERVIÇOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º 
andar, Cambuí, CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil; 

3. CATEGORIA DE DADOS PESSOAIS 

Atualmente, podemos coletar e tratar os seguintes Dados Pessoais: 

• Nome completo; 
• Comprovante de Residência (datado de até 3 meses); 
• Procuração (quando aplicável) 
• Currículo Profissional; 
• Cargo / Área de atuação; 
• Número de Telefone / Celular; 
• E-mail; 
• Documento pessoal (RG, CPF, CNH, Passaporte, Certidão de Casamento e/ou 

Divórcio); 
• Declarações Financeiras / Balanço Patrimonial; 
• Declarações do Imposto de Renda; 
• Informações Bancárias (Banco, Nome e Número da Conta); 
• W-form (W-8BEN para não residentes dos EUA e W9 para cidadãos 

Americanos); 
• Cópias de Contratos diversos (se aplicável); 
• Termo de autorização para consultas no SCR (Sistema de Informações de 

Crédito); 
• Ficha de identificação das atividades agrícolas desempenhadas pelo Produtor 

(se aplicável). 

Todos os Dados Pessoais citados acima serão coletados e tratados pela 
hEDGEpoint conforme necessário. Além disso, os Dados Pessoais considerados 
sensíveis pela legislação de privacidade de Dados Pessoais aplicável são tratados 
apenas quando forem indispensáveis e em conformidade com tal legislação. 

4.   TRATAMENTO, FINALIDADE E FUNDAMENTO 

A hEDGEpoint poderá tratar os Dados Pessoais dos Titulares para determinados 
fins:   

Finalidade Base Legal 

Registro de potenciais clientes nas 
ferramentas de registros da HPGM. 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
com base no nosso interesse legítimo de 
promoção de nossas atividades.  
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Registro e atualização cadastral de 
clientes nas ferramentas de registros 

HPGM. 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para dar seguimento aos 
procedimentos contratuais preliminares 
ou à execução de um contrato com você.  
 

Contato com você pela equipe de 
vendas HPGM, incluindo atividades 

prospectivas como agenda de ligações 
e reuniões. 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para dar seguimento aos 
procedimentos contratuais preliminares 
ou à execução de um contrato com você.  
 

Envio de “e-mail marketing” no formato 
de, incluindo, mas não se limitando a 
newsletters e materiais providos pelo 
time de inteligência de mercado da 

HPGM 

 
Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
baseado no seu Consentimento. 
Você poderá revogar seu 
Consentimento a qualquer momento 
contatando 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 
Se você revogar seu Consentimento, 
você não receberá mais qualquer 
contato da HPGM. Você entende que a 
revogação do seu Consentimento não 
afeta a licitude dos tratamentos que 
fizemos em seus Dados Pessoais antes 
da revogação do seu consentimento. 
 

Envio de pesquisas, incluindo, mas não 
se limitando a pesquisas de satisfação e 
de opinião sobre os serviços prestados 

pela HPGM 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
baseados no seu Consentimento. 
Você poderá revogar seu 
Consentimento a qualquer momento 
contatando 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 
Se você revogar seu Consentimento, 
você não receberá mais qualquer 
contato da HPGM. Você entende que a 
revogação do seu Consentimento não 
afeta a licitude dos tratamentos que 
fizemos em seus Dados Pessoais antes 
da revogação do seu Consentimento. 
 

Avaliação de risco de 
clientes/fornecedores e potenciais 
clientes/fornecedores (Know Your 

Supplier – KYS/Know Your Customer - 
KYC) 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
em cumprimento à obrigação 
regulatória imposta pela Circular nº 
3.978/2020 do Banco Central do Brasil e 
com base em nosso legítimo interesse 
em proteger nosso negócio. 

Avaliação de crédito de clientes e 
potenciais clientes com ou sem oferta 

de crédito 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para dar seguimento aos 
procedimentos contratuais preliminares 
ou à execução de um contrato com você.  

Investigações e medidas de prevenção 
e combate a ilícitos, fraudes, crimes e 

garantia da nossa segurança e dos 
Clientes 

Nós tratamos e monitoramos os seus 
Dados Pessoais com base em nosso 
legítimo interesse em combater atos 
ilícitos e para garantir que todas as 
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legislações aplicáveis estão sendo 
seguidas. 

Defesa em processos judiciais e/ou 
administrativos 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para exercer direitos, proteger a 
propriedade intelectual da HPGM, e/ou 
defender a HPGM em processos judiciais 
e/ou administrativos. 

Compartilhamento de Dados Pessoais 
com autoridades governamentais e/ou 

regulatórias (quando necessário) 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para atender às solicitações de 
autoridades governamentais e/ou 
regulatórias. 

Gestão de contratos e Prestação 
de Serviços 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
visando nosso interesse legítimo de 
promoção de nossas atividades. 

 

A hEDGEpoint também poderá receber Dados Pessoais de Terceiros, como 
informações de verificações criminais e de crédito permitidas por lei. 

5.    DURAÇÃO DO TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO 

A hEDGEpoint trata os seus Dados Pessoais durante o período em que 
conduzirmos negócios com você ou mais, para o exercício regular dos direitos da 
HPGM, ou para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. 

Quando cabível, mesmo após o término de seu Contrato com a hEDGEpoint, nós 
podemos armazenar os seus Dados Pessoais por um período adicional para fins de 
auditoria, cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, para o exercício 
regular de direitos da HPGM ou também pelo prazo necessário de acordo com a base 
legal que justifique a retenção dos Dados Pessoais, caso no qual os seus Dados 
Pessoais serão armazenados por pelo menos 5 (cinco) anos. 

Como nossa prioridade é prover a melhor segurança possível aos seus Dados 
Pessoais, suas informações são armazenadas por nosso parceiro HubSpot nos Estados 
Unidos da América. Você pode consultar mais sobre o armazenamento clicando aqui. 

Você pode consultar sobre a duração do tratamento de seus Dados Pessoais 
enviando uma solicitação para dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

6.   COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Nós podemos compartilhar seus Dados Pessoais com Terceiros ou entidades 
regulatórias, apenas na quantidade necessária para o cumprimento dos fins listados 
acima. Também podemos compartilhar seus Dados Pessoais com o suporte técnico 
de funcionalidades de plataformas parceiras e para segurança e prevenção do uso 
indevido das ferramentas de cadastro. 

Além disso, quaisquer Dados Pessoais tratados por Terceiros devem ser tratados 
de acordo com este Aviso e com a legislação de privacidade de dados aplicável.  

Nós também divulgaremos seus Dados Pessoais quando exigido por lei ou em 
qualquer tribunal.  

https://legal.hubspot.com/hubspot-regional-data-hosting-policy?__hstc=45788219.4f1897a5b75c8a3500649381738eb878.1626696848729.1626696848729.1626696848729.1&__hssc=45788219.1.1626696848729&__hsfp=4022449397&_ga=2.136951792.1131327509.1632141572-22951666.1599050787&_gac=1.124381816.1632255914.CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHIqgde8AAqw33kCXyuJZtxPPQrz_nxvSqILeoQ1MJ_4QXbrSXSnzkBoCdWcQAvD_BwE
mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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A hEDGEpoint pode, expandir ou reduzir seus negócios e isso pode envolver a 
compra ou venda de certas divisões ou a transferência do controle de certas unidades 
de negócio para terceiros. Os Dados Pessoais, quando relevantes para qualquer 
divisão assim transferida, serão transferidos juntamente com essa divisão e a nova 
parte controladora terá permissão para tratar os Dados Pessoais conforme finalidade 
estabelecida neste Aviso.  

Nós também podemos compartilhar seus Dados Pessoais se você nos solicitar que 
o façamos. 

Sempre que efetuado, o compartilhamento de Dados Pessoais será realizado de 
acordo com o que autoriza a legislação aplicável e dentro dos limites e propósitos dos 
nossos negócios. 

7.   TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL  

Como a HPGM opera globalmente, seus Dados Pessoais podem ser transferidos 
para o exterior, incluindo, mas não se limitando, aos Estados Unidos da América, Suíça, 
Brasil, Argentina, México, Uruguai, Singapura e Emirados Árabes. Para isso, a HPGM 
observa todos os requisitos exigidos pela legislação de privacidade de Dados pessoais 
aplicável e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a 
integridade e confidencialidade dos seus Dados Pessoais. 

Nós também compartilharemos seus Dados Pessoais quando exigido por lei ou 
em qualquer tribunal nacional ou no exterior. 

Você pode consultar sobre a Transferência Internacional de seus Dados Pessoais 
enviando uma solicitação para dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

8.   SEGURANÇA 

Tratamos a segurança dos seus Dados com o máximo de diligência, utilizando os 
melhores padrões e práticas adotadas no mercado. Temos uma equipe robusta, 
altamente qualificada e responsável por garantir o maior zelo aos seus Dados. 

Todavia, como consideramos que todo cuidado é pouco, recomendamos que você 
tome precauções para proteger seus Dados enquanto utiliza a Internet. 
Recomendamos ainda que você não acesse sites suspeitos e pouco cofiáveis, que 
nunca compartilhe suas senhas com ninguém, e sempre tome cuidado ao postar seus 
Dados em redes sociais ou qualquer outro ambiente público. 

Temos o direito de supor que qualquer pessoa que acesse os nossos Sistemas 
usando uma senha ou contato designado a você tem o direito de fazer isso. Você será 
exclusivamente responsável pelas atividades de qualquer pessoa que acesse o nossos 
Sistemas ou nos contate usando uma senha ou forma de contato designada a você, 
mesmo que tal indivíduo não tenha, de fato, a sua autorização. 

Caso tenha alguma dúvida ou suspeite de fraude sobre a mensagem recebida, 
pedimos que entre em contato conosco, por meio do seguinte e-mail: 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

9.   SEUS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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De acordo com as leis de privacidade de dados aplicáveis nos países em que 
operamos, você pode ter direitos, incluindo, mas não se limitando a: 

• Seu direito de confirmar que seus Dados Pessoais estão sendo tratados. 
• Seu direito de nos solicitar cópias de seus Dados Pessoais. 
• Seu direito de retificar, atualizar ou completar seus Dados Pessoais: você tem 

o direito de nos solicitar a retificação de Dados Pessoais inexatos e, também, 
de solicitar o preenchimento de Dados incompletos. 

• Seu direito de nos solicitar o apagamento ou anonimato de seus Dados 
Pessoais em determinadas circunstâncias. 

• Seu direito de nos pedir para restringir ou interromper o tratamento de seus 
Dados Pessoais em certas circunstâncias, principalmente referente a seus 
Dados Pessoais considerados sensíveis, pela legislação de privacidade de 
Dados Pessoais aplicável. 

• Seu direito de retirar seu Consentimento e suas consequências. 
• Seu direito de saber com quais entidades públicas ou privadas seus Dados 

Pessoais foram compartilhados. 
• Seu direito de saber se seus Dados Pessoais estão sendo vendidos ou 

compartilhados com alguém e de não consentir com sua venda ou 
compartilhamento (em determinadas circunstâncias, no caso deste último). 

• Seu direito de solicitar que façamos a transferência dos Dados Pessoais que 
você nos forneceu para outra organização, ou para você, em determinadas 
circunstâncias. 

• Seu direito à não receber tratamento discriminatório da HPGM. 
• Seu direito de sujeitar-se ou não a uma decisão baseada exclusivamente em 

tratamento automatizado, incluindo criação de perfil (se houver). 
• Seu direito de reclamar à autoridade supervisora. 
• Seu direito à portabilidade dos Dados Pessoais. 
• Seu direito de ser notificado de quaisquer invasões aos seus Dados Pessoais 

que podem colocar em risco seus direitos e liberdades pessoais. 
• Seu direito de ser notificado no caso de exclusão ou restrição no tratamento 

de seus Dados Pessoais. 
• Seu direito a ter um remédio judicial efetivo contra decisões da autoridade 

supervisora. 
• Seu direito a ter um remédio judicial efetivo contra o Controlador de seus 

Dados Pessoais quando este não estiver cumprindo com as regras de 
privacidade. 

 

Você não é obrigado a pagar nenhuma taxa pelo exercício de seus direitos. Você 
pode exercer os seus direitos a qualquer momento, enviado solicitação para 
dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

10.   ALTERAÇÕES EM NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE 

Reservamo-nos o direito de fazer alterações neste Aviso, a qualquer momento 
e sem aviso prévio, publicando a versão revisada na nossa página na Internet. Essas 
alterações entrarão em vigor na data em que a versão atualizada for publicada. Por 
esse motivo, é importante reler este Aviso regularmente. 

11.   CONSENTIMENTO 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Ao se tornar nosso Cliente ou Fornecedor, você confirma que está ciente e 
concorda com todos os termos aqui estipulados. 

12.   CONTATO 

A HPGM possui um profissional específico encarregado pelo tratamento 
diligente de Dados Pessoais, nosso DPO (Data Protection Officer).  

Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas, sugestões ou solicitações 
que envolvam o presente Aviso ou a proteção e tratamento de seus Dados Pessoais. 
Para tanto, disponibilizamos abaixo o contato de nosso DPO: 

Nome: Franklin Cavalcante 

E-mail: dataprivacy@hedgepointglobal.com  
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