LexisNexis Risk Solutions - Avisos de Processamento
O LexisNexis® Risk Solutions Group ("RSG", "nós" ou "nos") fornece aos nossos clientes
empresariais ferramentas que lhes permitem analisar e prever riscos em vários setores
empresariais diferentes. Por exemplo, alguns de nossos produtos ajudam as seguradoras a
precificar apólices de seguro automotivo, enquanto outros auxiliam instituições financeiras e
outras empresas a cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, gestão de
identidade, prevenção e investigação de fraude e rastreamento para cobrança de dívidas e fins
de reunificação de ativos. Muitas dessas ferramentas dependem de dados pessoais que
obtemos de fontes públicas e outras fontes não disponíveis publicamente. Nossos avisos de
processamento fornecem mais informações sobre isso. Eles também explicam as fontes de
onde obtemos dados pessoais, bem como os direitos dos indivíduos ao acessá-los, corrigir
dados incorretos e se opor ao nosso uso de dados pessoais para esses fins.
Este é um aviso de processamento global. Nem todos os produtos e serviços estão
disponíveis em cada jurisdição onde conduzimos negócios.
Para obter mais informações sobre nossas linhas de negócios, consulte os avisos de
processamento listados abaixo.


Serviços de Seguros



Serviços Prestados às Empresas



ThreatMetrix



Emailage



IDU Mobile App

Lexis Nexis Risk Solutions - Aviso de Processamento de Serviços Comerciais
Este Aviso de Processamento contém as seguintes seções:


O que este Aviso de Processamento cobre



Como usamos dados pessoais



Quais dados pessoais são coletados e de quem são obtidos



Como os dados pessoais são compartilhados e retidos



Como você pode solicitar o acesso, corrigir, excluir seus dados pessoais ou solicitar que
não processemos seus dados pessoais



Como entrar em contato conosco
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O que este Aviso de Processamento cobre
Este Aviso de Processamento se aplica à divisão de Business Services do LexisNexis® Risk
Solutions Group ("RSG", "nós" ou "nos") (parte das empresas RELX Group™). A RSG
fornece serviços a clientes empresariais, órgãos governamentais locais e nacionais e outras
organizações (nossos “Clientes”) para ajudá-los a verificar a identidade das pessoas que se
contratam ou recebem produtos ou serviços; para auxiliá-los no cumprimento de
regulamentações como combate à lavagem de dinheiro (AML), antissuborno e corrupção ou
outros requisitos legais; para ajudá-los a prevenir e investigar fraudes e outras infrações em
potencial, auxiliá-los no gerenciamento e na exatidão de seus próprios registros e contas de
clientes; e ajudá-los a localizar indivíduos para fins legalmente necessários, como cobrança de
dívidas, reunificação de ativos e processamento de processos.
Esses serviços são fornecidos nas seguintes categorias, na medida em que estão sujeitos às leis
europeias e outras leis de privacidade e proteção de dados, conforme aplicável:
Categoria

Gerenciamento de
Identidade e Fraude

Compliance com
Crimes Financeiros

Produto
IDU®
IDU Mobile App
InstantID® UK Q+A
One Time Password
TraceIQ®
TrueID®
Fraud Point UK
Emailage
IVI
ThreatMetrix
Bridger Insight® XG
EDD Insight
World Compliance™ Data
Ferramenta de pesquisa
online World Compliance™

Descrição

Esses serviços ajudam nossos clientes
em uma ampla gama de setores,
incluindo finanças, varejo e serviços
governamentais, para confirmar sua
identidade e prevenir e detectar fraudes
e outras infrações em potencial.

Esses serviços ajudam nossos clientes
que trabalham em serviços financeiros e
outros
setores
a
cumprir
os
regulamentos que exigem que façam
uma triagem de você e de outros clientes
para que possam prevenir e detectar
fraudes, lavagem de dinheiro, suborno e
corrupção e outras delitos em potencial.
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Gerenciamento de
Dados do Cliente

Rastreamento e
Investigações,
Cobranças e
Recuperação

Verificações de
Vida, Pensões e
Previdência,
Reunificação de
Ativos e Redução do
Risco

TraceIQ®
Smartcleanse®

Smartcleanse
TraceIQ®

Smartcleanse®
TraceIQ®

Por meio da prestação desses serviços,
auxiliamos
nossos
Clientes
na
manutenção
contínua
de
seu
relacionamento com você e seus demais
clientes. Isso pode incluir atividades
destinadas a apoiar a precisão dos
dados, limpando e atualizando os
registros existentes, corrigindo os erros
do banco de dados e identificando se
você se mudou recentemente ou se
houver uma mudança recente em seus
dados pessoais ou circunstâncias que
possam afetar o relacionamento deles
com você, incluindo onde você pode
estar em risco financeiro.
Esses serviços apoiam o rastreamento e
as investigações, as cobranças e a
recuperação, onde há um interesse
legítimo em nossos clientes realizarem
atividades para localizar e entrar em
contato com você e outros clientes, para
cobrar uma dívida, ou para reunir, ou
confirmar que um ativo está conectado
com, o direito pessoa.
Esses serviços são desenvolvidos e
adaptados especificamente para ajudar
nossos clientes no setor de vida e
previdência a cumprir os regulamentos
que exigem que mantenham seus
registros totalmente atualizados de
acordo com a orientação de manutenção
de registros do regulador de pensões.
Este é um requisito importante para
todos os planos de pensões e provedores
de seguro de vida para ajudá-los a
garantir que sejam capazes de
permanecer em contato com você ou
qualquer membro da sua família ou
associados próximos que possam se
beneficiar agora ou no futuro com o
fornecimento de tal de ativos. A fim de
garantir que os ativos de pensões e
seguros de vida sejam administrados de
forma eficiente, nossos serviços também
são usados por nossos clientes para
prever responsabilidades e riscos
associados para fortalecer as projeções
atuariais.
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Como saber quais serviços nossos clientes usam

A empresa ou outra organização que está usando nossos serviços para qualquer um dos fins
relevantes descritos será capaz de dizer quais dos nossos serviços (se houver) eles usaram no
curso do processamento que realizaram.


Quem controla seus dados pessoais

RSG controla os dados pessoais que usamos para fornecer esses serviços aos nossos clientes.
Para obter mais informações sobre os controladores de dados RSG, consulte a seção “Como
nos contatar” abaixo.
Nossos clientes que usam nossos serviços também são controladores de dados. Os avisos de
processamento deles fornecerão mais informações sobre como eles usam os dados pessoais.
Nossos clientes são responsáveis sobre como eles podem usar os resultados de uma verificação
produzida por meio de nossos produtos ou serviços - por exemplo, se o nosso cliente decide
que eles têm permissão para fazer negócios com um cliente específico, depende
exclusivamente deles. Os dados pessoais que fornecemos a eles e que descrevemos abaixo são
um fator que eles podem considerar nessa avaliação.
Como usamos dados pessoais
Produtos RSG que usam perfis e tomada de decisão por nossos clientes
O processamento automatizado de dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais
relativos a um indivíduo, especialmente para analisar ou prever aspectos relativos a esse
indivíduo, é considerado um perfil de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
A criação de perfil não é o mesmo que uma tomada de decisão automatizada e não tomamos
nenhuma decisão sobre você, automatizada ou não. Nossos produtos, incluindo aqueles que
usam perfis, são um fator que nossos Clientes podem usar em sua tomada de decisão, para
auxiliá-los a verificar a identidade das pessoas que solicitam ou recebem produtos ou serviços;
para auxiliá-los no cumprimento de regulamentações como combate à lavagem de dinheiro
(AML), antissuborno e corrupção ou outros requisitos legais; para ajudá-los a prevenir e
investigar fraudes e outras infrações em potencial, para contribuir com a gestão e precisão de
seus próprios registros e contas de clientes; e auxiliá-los a localizar indivíduos para fins
legalmente necessários, como cobrança de dívidas, reunificação de ativos e serviço de
processos.


Usar dados pessoais para os interesses legítimos nossos e de nossos
clientes

Usamos dados pessoais para ajudar nossos clientes a verificar a identidade das pessoas que se
contratam ou recebem produtos ou serviços; para auxiliá-los no cumprimento de
regulamentações como combate à lavagem de dinheiro (AML), antissuborno e corrupção ou
outros requisitos legais; para ajudá-los a prevenir e investigar fraudes e outras infrações em
potencial, para ajudá-los com a gestão e exatidão de seus próprios registros e contas de
clientes; e ajudá-los a localizar indivíduos para fins legalmente necessários, como cobrança de
dívidas, reunificação de ativos e serviço de processos.
Também podemos usar dados pessoais para desenvolver e melhorar nossos produtos e
serviços e os dados são cruciais para validar premissas relacionadas a funcionalidades de
produtos e serviços existentes, áreas para melhorias, comportamentos dos sistemas, para
informar decisões sobre a forma final dos serviços antes de serem voltados para o cliente e
essenciais para monitorarmos como nossos produtos estão sendo usados e as identidades
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sendo pesquisadas. Por exemplo, usamos dados para testar nossos produtos com um
representante de identidades reais para garantir que estejam funcionando corretamente e
forneçam resultados precisos aos nossos clientes. Sem sermos capazes de incluir um exemplo
representativo de dados reais, corremos o risco de não sermos capazes de testar cenários
completos para garantir que os produtos existentes estão funcionando conforme o esperado e
nos deixa abertos à falta de informações relevantes que podem ter um impacto negativo sobre
os clientes e titulares dos dados.

Nossos clientes são responsáveis sobre como eles podem usar os resultados de uma verificação
produzida por meio de nossos produtos ou serviços - por exemplo, se o nosso cliente decide
que eles têm permissão para fazer negócios com um cliente específico, depende
exclusivamente deles. Os dados pessoais que fornecemos a eles e que descrevemos abaixo são
um fator que eles podem considerar nessa avaliação.
Quando usamos dados pessoais para uma empresa ou outro interesse, a lei de proteção de
dados diz que devemos ter certeza de que esse interesse é legítimo e devemos ter certeza de
que podemos justificar qualquer impacto sobre os indivíduos. Para nos ajudar a fazer isso,
atualizamos regularmente nossos bancos de dados para garantir que sejam precisos; testamos
nossos modelos estatísticos para verificar se há erros ou imprecisões; nós apenas coletamos
informações e as fornecemos aos clientes que podem demonstrar que precisam delas para
fornecer a você seu próprio serviço ou produto sob um acordo contratual com você, para
cumprir certos requisitos regulamentares em suas negociações com você como cliente, ou
como necessárias para os seus próprios interesses legítimos. Mesmo quando um cliente pode
demonstrar essa necessidade, limitamos esse acesso para apenas os tipos de dados pessoais
que são relevantes para o interesse específico em questão.
Apresentamos mais informações sobre negócios legítimos ou outros interesses no
processamento de dados pessoais a seguir:
Objetivo

Permitindo que
nossos clientes
verifiquem sua
identidade, idade,
residência e
previnam e
investiguem fraudes
e avaliem os riscos

Como os dados pessoais são usados e por quê?
Quando você se candidata a serviços de fornecedores de crédito,
seguro ou serviços públicos, varejistas, órgãos e agências
governamentais ou outras organizações, eles podem solicitar que
você forneça identificação e responda a certas perguntas. Nossos
produtos permitem que nossos clientes verifiquem essas
informações em nossos bancos de dados para confirmar que você
é quem diz ser.
Por exemplo, o Cliente pode comparar seu nome e endereço com
endereços que obtivemos de fontes públicas. Em alguns casos, a
saída de uma verificação será 'sim' ou 'não'; em outros casos,
podemos fornecer a probabilidade de que esta seja a mesma
informação.
Dados de renda, status de emprego e pedidos de empréstimos
anteriores são processados para permitir que os clientes RSG
obtenham informações sobre indivíduos para calcular os riscos
associados a esses indivíduos. Os dados são processados dentro
do produto para fins de vinculação, correspondência de
indivíduos e avaliação do risco de fraude. Isso inclui a criação,
validação e uso de scorecards, modelos e atributos em conexão
com a avaliação de riscos relacionados a crédito, fraude,
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acessibilidade e cobrança de dívidas. Ele também é usado na
verificação de identidades, para monitorar e prever tendências de
mercado e para permitir que os clientes refinem as estratégias de
empréstimo e fraude e previsão de perdas.
Alguns de nossos produtos produzem scores que fornecem uma
visão preditiva para nossos clientes associada a aplicativos de
produtos ou serviços. Usando uma combinação de datasets, o
produto criará uma lista de atributos buscando em nossos
conjuntos de dados para fazer perguntas e reunir fatosCada
atributo terá um valor que será considerado para construir uma
série de indicadores e obter um bom score.
Os atributos exatos são cuidadosamente projetados com base na
análise de dados detalhada para garantir que apenas os
elementos de dados mais significativos sejam considerados. O
modelo de score não faz uso de nenhum indicador de classe
protegida que esteja relacionado à raça, etnia, religião,
nacionalidade, sexo ou estado civil de uma identidade.
Nossos produtos permitem que nossos clientes verifiquem se
fazer negócios com um cliente ou um potencial pode criar um
risco de crime financeiro, como suborno, corrupção ou lavagem
de dinheiro.

Permitindo que
nossos clientes
cumpram os
requisitos
regulamentares

Ajudando nossos
clientes a gerenciar
melhor suas contas
e registros de
clientes

Por exemplo, quando você se contrata produtos financeiros, as
organizações podem pesquisar seu nome em listas de sanções,
listas de observação, listas de pessoas politicamente expostas,
reportagens da mídia e outras informações disponíveis
publicamente para cumprir seus requisitos regulamentares.
Como essas pesquisas podem retornar informações relacionadas
a outros indivíduos com nomes semelhantes, nossos produtos
fornecem pontuações aos nossos clientes para ajudá-los a
identificar a probabilidade de um determinado registro
corresponder a você. Por exemplo, se uma pesquisa identificar
uma notícia indicando corrupção por alguém com um nome
semelhante ao seu, mas localizado em uma área diferente, nossos
produtos permitirão que nossos clientes entendam a
probabilidade de haver uma correspondência e se devem
investigar mais e determinar por si próprios quaisquer ações que
sejam legalmente obrigadas a realizar.
Fornecemos informações, incluindo dados pessoais, aos nossos
clientes para ajudá-los a manter o relacionamento com você e
seus outros clientes. Isso pode incluir auxílio na remoção de
registros imprecisos (por exemplo, endereços de e-mail digitados
incorretamente) e atualizar os registros existentes, corrigir erros
de banco de dados e identificar se você mudou recentemente.
Também pode incluir ajudar nossos clientes a identificar uma
mudança recente em seus dados pessoais ou circunstâncias que
possam afetar o relacionamento deles com você. Por exemplo, se
um cliente avaliou anteriormente sua capacidade de crédito,
alguns de nossos produtos permitiriam que ele identificasse uma
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mudança em suas circunstâncias que indica que você pode estar
em risco financeiro.

Auxiliar os clientes
com suas atividades
de rastreamento,
investigações,
cobranças e
recuperação

Fornecemos informações, incluindo dados pessoais, para ajudar
nossos clientes com seu rastreamento (ou seja, localização de
indivíduos), investigações, cobranças e atividades de
recuperação. Nossos produtos fornecem informações de contato
e endereço para ajudar nossos clientes a localizar pessoas que
têm dívidas e se mudaram ou saíram e de quem não puderam
mais cobrar os pagamentos dessa dívida. Nossos produtos e
serviços também permitem que nossos clientes confirmem se um
indivíduo pode estar enfrentando dificuldades financeiras e,
quando apropriado, cheguem a um plano de reembolso acordado
em apoio ao relacionamento contínuo com o cliente.
Frequentemente, essas atividades podem ser realizadas em apoio
a requisitos regulamentares, como a prevenção ou investigação
de fraude, ou para ajudar empresas e outras organizações a
realizar tarefas de apoio ao interesse público substancial.

Permitir que
provedores de vida
e pensões realizem
verificações de
existência/mortalid
ade, reunificação de
ativos e atividades
de redução do risco

Desenvolvendo
nossos modelos
estatísticos, testes e
análises

Quando você ou seu cônjuge têm um plano de pensão ou seguro
de vida, nossos clientes são obrigados por lei a garantir que
tenham registros precisos e atualizados para você, para garantir
que eles possam manter contato com você e fornecer informações
importantes sobre esses ativos e benefícios financeiros
significativos de longo prazo.
Esses serviços também ajudam nossos clientes a verificar a
identidade e prevenir fraudes por meio da existência regular e
triagem de mortalidade, ao confirmar se você está presente em
seu endereço atual, mudou para um novo endereço ou faleceu
recentemente.
Usamos dados para testar nossos produtos com um
representante de identidades reais para garantir que estejam
funcionando corretamente e forneçam resultados precisos aos
nossos clientes. Sem sermos capazes de incluir um exemplo
representativo de dados reais, corremos o risco de não sermos
capazes de testar cenários completos para garantir que os
produtos existentes estão funcionando conforme o esperado e
nos deixa abertos à falta de informações relevantes que podem
ter um impacto negativo sobre os clientes e titulares dos dados.
Usamos dados pessoais para modelos estatísticos, análises e
perfis para melhorar nossos produtos e serviços e para ajudar os
clientes a prever melhor o risco, para verificar os dados que você
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fornece, para ajudar a prevenir e investigar fraudes, para permitir
que cumpram os seus requisitos regulamentares, para gerenciar
melhor as contas e registros de seus clientes e auxiliá-los nas
atividades de rastreamento, investigações, coleta e recuperação,
reunificação de ativos e eliminação de riscos. Para fazer isso,
comparamos as informações recebidas com variáveis como
nome, idade e endereço para que nossos clientes possam prever
com mais precisão os fatores de risco associados aos
relacionamentos propostos ou em andamento com você.
Também podemos usar dados pessoais para desenvolver e
melhorar nossos produtos e serviços e os dados são cruciais para
validar premissas relacionadas a funcionalidades de produtos e
serviços existentes, áreas para melhorias, comportamentos dos
sistemas, para informar decisões sobre a forma final dos serviços
antes de serem voltados para o cliente e essenciais para
monitorarmos como nossos produtos estão sendo usados e as
identidades sendo pesquisadas.
Protegendo nossos
interesses
comerciais
legítimos e direitos
legais


Quando acreditamos ser necessário proteger nossos direitos
legais, interesses e os interesses de outros, usamos dados
pessoais em relação a ações judiciais, conformidade, funções
regulatórias, de auditoria e divulgações em conexão com a
aquisição, fusão ou venda de um o negócio.

Onde é exigido por lei

Em circunstâncias excepcionais, podemos ser obrigados por lei a fornecer dados pessoais a
entidades legais, tribunais ou outros em relação a reclamações e outros litígios.


Dados pessoais sensíveis

Quando os dados pessoais que processamos incluem dados sensíveis ou de ação criminal
(conforme definido pela lei aplicável), podemos processar esses dados porque são necessários
para uma obrigação legal, há um interesse público substancial ou as informações foram
manifestamente tornadas públicas.
Quais dados são coletados e de quem são obtidos
Nossos serviços dependem da coleta de dados pessoais precisos e atualizados. Obtemos esses
dados das seguintes fontes:


Agências de Referência de Crédito ("CRAs")

Obtemos dados pessoais de CRAs, que incluem:

Dados
usados
para
identificar e verificar
indivíduos, incluindo:


Nome, endereço atual e anterior, data de nascimento,
informações de contato telefônico e identificadores
individuais, incluindo do bancos de dados disponíveis
publicamente; e
Informações conforme estabelecido acima relacionadas ao
cônjuge, associado, filhos e outros membros da família.
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Confirmação do histórico de atividades de crédito, como
número de contas ou outros acordos que envolvam um
acordo de crédito - banco, hipoteca, cartões de crédito,
serviços públicos e comunicações (incluindo celular e
internet).


Acórdãos
judiciais,
falências,
ordens
administrativas e outros 
registros públicos

Informações sobre qualquer processo de falência ou
insolvência; e
Informações sobre as sentenças do tribunal - o nome do
tribunal, a natureza da sentença, quanto dinheiro era devido
e se a sentença foi cumprida.



Os CRAs nos fornecem os registros que mantêm cada vez que
uma organização faz uma consulta sobre um indivíduo,
chamada de “pegada de pesquisa”, incluindo o nome da
organização que fez a consulta, a data e o motivo dado para
fazer a consulta.

Histórico de atividade do
cabeçalho de crédito,
incluindo:

Dados
relativos
a
pesquisas de arquivo de
crédito:



Registros públicos e disponíveis publicamente

Recebemos os seguintes dados pessoais de fontes públicas e disponíveis publicamente,
incluindo notícias e informações comerciais e outras fontes de terceiros. Isso inclui provedores
de dados, fontes biográficas, provedores de conteúdo de transmissão, provedores de mídia
social e informações de fontes públicas, como listas de monitoramento e sanções do governo
ou dados fornecidos sob licença governamental aberta. Esses materiais de origem geralmente
contêm informações pessoais e, quando for o caso, essas informações pessoais também
aparecerão em nossos produtos e serviços, fornecidos aos nossos Clientes de acordo com seus
interesses ou requisitos legítimos relevantes. Esses registros podem incluir:
Fonte

Categorias de dados pessoais que recebemos

Acórdãos de tribunais

Informações sobre as sentenças judiciais emitidas, como
quanto dinheiro era devido e se a sentença foi cumprida.

Informações de Identidade

Registros e certidões de nascimento, casamento e óbito e
Divulgação de informações de registro de óbito.

Informações de entidades
comerciais registradas

Dados sobre diretorias, como a presença de um diretor em
uma área com código postal.

Informações relacionadas à
propriedade

Junto com o endereço e o código postal, recebemos
informações como tipo de propriedade, idade da
propriedade, posse e preços de venda.

Listas de Pessoas
Politicamente Expostas
(PEP)

Nomes de indivíduos em funções públicas proeminentes que
apresentam um risco maior de envolvimento em suborno ou
corrupção, conforme definido nas Recomendações da ForçaTarefa de Ação Financeira; ou associados próximos de
pessoas politicamente expostas ('PEPs'), detalhes de
circunstâncias familiares, como estado civil e dependentes e,
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em circunstâncias limitadas, detalhes do passaporte. Cargo
ou afiliação dentro do governo; e membros da família e outros
indivíduos relacionados.

Listas de sanções

Nomes de indivíduos que foram sancionados por autoridades
governamentais e supranacionais (como as Nações Unidas);
detalhes das razões pelas quais as sanções são impostas; e
empresas afiliadas e associados.

Listas de monitoramento

Nomes de indivíduos colocados em listas de vigilância de
criminosos, como listas de vigilância de terrorismo nacionais
e internacionais; detalhes das alegações; e empresas afiliadas
e associados.

Listas de aplicação

Nomes de indivíduos fornecidos por agências de execução
financeira; detalhes alegados nos delitos; e empresas
afiliadas e associados.

Fontes públicas de mídia e
informações publicamente
disponíveis de pesquisas e
sites da Internet



Informações relacionadas a indivíduos em fontes de notícias
publicadas, como nome, idade, data de nascimento, sexo,
país de residência; informações de outros sites públicos e
mídias sociais, como detalhes de emprego e educação, que
podem incluir detalhes de funções públicas, religiosas,
políticas ou sindicais; afiliações pessoais e profissionais; e, na
medida em que apareça em pesquisa pública, informações
que possam revelar conexões com atividades criminosas ou
crimes investigados, indiciados, suspeitos ou condenados por
atividades criminosas ou que sejam consideradas um
precursor da lavagem de dinheiro ou do financiamento do
terrorismo (por exemplo, tráfico de armas, contrabando ou
fraude).

Parceiros de dados e provedores de serviços da LexisNexis® Risk
Solutions

Também recebemos dados pessoais de nossos parceiros de dados e provedores de serviços:
Fonte

Dados de parceiros,
provedores de
serviços e clientes

Categorias de dados pessoais que recebemos
Recebemos dados de fontes comerciais e prestadores de
serviços confiáveis em conexão com o fornecimento de
nossos produtos, que incluem dados pessoais, como nome,
endereço atual e anterior, códigos postais, sexo, data e local
de nascimento, contato de telefone e e-mail, identificadores
de mídia social, situação e experiência profissional, pedidos
de empréstimo anteriores, dados de rendimento e emprego,
números de contas financeiras para dados para fins de
verificação; e outros identificadores individuais.
Os dados pessoais são fornecidos pelos nossos clientes
corporativos para a realização de pesquisas.
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Informações geradas pela LexisNexis® Risk Solutions

Também geramos um identificador único que considera os dados pessoais:
Fonte

LexisNexis® Risk
Solutions

Categorias de dados pessoais que geramos
A LexisNexis® Risk Solutions cria um identificador exclusivo
denominado ‘LexID’ para cada indivíduo de quem mantemos
dados pessoais. O LexID é um identificador pessoal numérico
atribuído a um indivíduo para permitir a identificação de seus
dados pessoais. É usado quando as informações são chamadas
do banco de dados e precisam ser diferenciadas das demais no
banco de dados. RSG usa tecnologia proprietária de linking para
vincular e combinar dados em vários datasets e atribuir um
identificador exclusivo, LexID, às identidades do consumidor.

Como os dados pessoais são compartilhados e retidos


Com quem compartilhamos dados pessoais e como protegemos as
transferências deles

Compartilhamos dados pessoais com as categorias de terceiros descritas abaixo. Quando os
dados pessoais são transferidos para um país fora do Reino Unido ou do Espaço Econômico
Europeu ("EEE"), protegemos os dados conforme descrito abaixo.
Categoria

Descrição
Compartilhamos dados pessoais com os clientes quando eles
verificam em nossos bancos de dados um cliente ou em
potencial. Pedimos aos nossos parceiros que expliquem
sobre para seus clientes que utilizam as nossas informações,
incluindo os dados que nos foram fornecidos por terceiros.

Empresas,
órgãos
governamentais
e
Suas informações pessoais podem ser armazenadas e
outras organizações
processadas em sua região ou em outro país. Tomamos
medidas, inclusive por meio de contratos, com o objetivo de
garantir que as informações continuem protegidas onde quer
que se encontrem e, de forma consistente com os padrões de
proteção exigidos pela legislação aplicável.
Compartilhamos dados pessoais com CRAs quando lhes
enviamos dados de nossos Clientes por meio de alguns de
nossos produtos e serviços que eles verificam em seus bancos
de dados. Pedimos aos nossos clientes que expliquem a seus
Agências de Referência
clientes que fornecemos essas informações a eles e que
de Crédito (CRAs) e
podemos posteriormente ser usadas para fins de verificação
Agências de Prevenção
de identidade, prevenção de fraude, cobrança de dívidas,
de Fraude (FPAs)
rastreamento e reunificação de ativos.
Se nós ou nossos clientes acreditarmos que uma fraude foi
ou pode ser cometida, também podemos compartilhar esses
dados com FPAs, que coletam, mantêm e compartilham
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dados sobre atividades fraudulentas conhecidas e suspeitas.
A maioria dos CRAs também atua como FPAs.
Compartilhamos dados pessoais com provedores de serviços
que nos auxiliam no fornecimento de nossos produtos e
serviços. Esses provedores incluem parceiros de dados,
suporte ao cliente, provedores de serviços de TI, serviços
financeiros e consultores profissionais.
Suas informações pessoais podem ser armazenadas e
processadas em sua região ou em outro país onde as afiliadas
Provedores de serviços e da LexisNexis® Risk Solutions Group e nossos provedores de
parceiros de dados
serviços mantêm servidores e instalações, incluindo
Austrália, Brasil, França, Alemanha, Islândia, Índia, Itália,
Irlanda, Holanda, o Filipinas, Cingapura, África do Sul,
Reino Unido e Estados Unidos. Tomamos medidas, inclusive
por meio de contratos, com o objetivo de garantir que as
informações continuem protegidas onde quer que se
encontrem e, de forma consistente com os padrões de
proteção exigidos pela legislação aplicável.

Revendedores,
distribuidores,
integradores e agentes

Às vezes, usamos outras organizações para ajudar a fornecer
produtos e serviços aos clientes e podemos fornecer dados
pessoais a eles em conexão com essa finalidade.
Alguns dos provedores de serviços que usamos são outras
empresas afiliadas ao RSG, dentro do grupo de empresas
RELX. Essas empresas nos auxiliam no fornecimento dos
produtos e serviços descritos neste Aviso, como fornecer
suporte ao cliente e ao produto. Temos contratos firmados
com eles para garantir que usem apenas os dados pessoais
que fornecemos de acordo com nossas instruções. Algumas
de nossas empresas afiliadas também atuam como
revendedores, distribuidores, integradores ou agentes para a
venda de produtos ou serviços do RSG.

Outras empresas
afiliadas a LexisNexis®
Risk Solutions dentro
do Grupo RELX

Suas informações pessoais podem ser armazenadas e
processadas em sua região ou em outro país onde as afiliadas
da LexisNexis® Risk Solutions Group e nossos provedores de
serviços mantêm servidores e instalações, incluindo
Austrália, Brasil, França, Alemanha, Islândia, Índia, Itália,
Irlanda, Holanda, o Filipinas, Cingapura, África do Sul,
Reino Unido e Estados Unidos. Tomamos medidas, inclusive
por meio de contratos, com o objetivo de garantir que as
informações continuem protegidas onde quer que se
encontrem e, de forma consistente com os padrões de
proteção exigidos pela legislação aplicável.
Certas entidades do EUA dentro do grupo de empresas
LexisNexis® Risk Solutions certificaram alguns de seus
serviços para a UE-EUA. e Swiss-U.S. Estrutura do Privacy
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Shield conforme estabelecido pelo Departamento de
Comércio dos EUA. Consulte os comunicados do Privacy
Shield aqui. Para saber mais sobre o programa Privacy Shield
e
ver
a
certificação
dessas
entidades,
visite
www.privacyshield.gov.
Se parte ou todos os negócios da RSG ou RELX forem
adquiridos, os dados pessoais de outra empresa podem ser
divulgados aos compradores potenciais ou reais.
Também compartilhamos dados pessoais para:
 Cumprimento da lei.
 Investigar e ajudar a prevenir ameaças de segurança,
Terceiros,
quando
fraude ou outras atividades maliciosas.
exigido por lei (ou para
 Fazer cumprir e proteger os direitos e propriedade da
proteger
nossos
RSG ou de suas afiliadas; ou
direitos)
 Para proteger os direitos de nossos clientes,
funcionários e terceiros. Isso pode incluir o
compartilhamento de informações para fins de
prevenção ao crime e proteção contra fraude.



Por quanto tempo retemos dados pessoais

Os critérios usados para determinar o período de armazenamento incluirão a limitação legal
do período de responsabilidade, as disposições contratuais acordadas, os requisitos
regulamentares aplicáveis e os padrões da indústria.

Retemos dados pessoais da seguinte forma:
Categoria

Período de retenção

Listas
de
sanções,
listas de observação,
listas PEP, pesquisas
de
mídia
adversa,
mídia social e outros
dados públicos de sites

Retemos informações relacionadas a sanções, registros
criminais, pesquisas adversas na mídia, bem como as
informações que obtemos nas redes sociais e outros sites
públicos pelos períodos necessários para que nossos clientes
executem e cumpram seus requisitos de conformidade com
crimes financeiros. Isso geralmente dura um período mínimo
de 6 anos, mas pode ser mais longo, dependendo de sua
localização e das leis nacionais relevantes.

Dados de identificação

Retemos dados de identificação (como nomes e endereços), ao
passo que a haja uma necessidade contínua de utilizá-los.
Mantemos essa retenção sob revisão e removeremos os dados
quando não precisarmos mais deles.
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Os dados fornecidos a nós por agências de referência de
crédito estão sujeitos aos períodos de retenção determinados
pelo CRA relevante e sujeitos a outras disposições contratuais
acordadas, requisitos regulamentares aplicáveis e padrões da
Registros da Agência
indústria. Os registros de pesquisa são retidos pelos CRAs por
de
Referência
de
diferentes períodos. A Experian e a Equifax retêm a maioria
Crédito (CRA)
dos registros de pesquisa por um ano a partir da data da
consulta, embora mantenham as pesquisas de cobrança de
dívidas por até dois anos. O Crediva mantém registros de
pesquisa por dois anos a partir da data da busca.
Retemos informações sobre sentenças ou ordens judiciais por
até 6 anos a partir da data da sentença ou ordem (ou por um
período mais curto se a sentença for anulada ou reembolsada)
Acórdãos
judiciais, dependendo de sua localização e das leis nacionais relevantes.
falências,
ordens Para falência, acordos voluntários individuais ("IVAs") ou
administrativas
outros eventos e acordos relacionados à insolvência,
geralmente mantemos esses dados por até 6 anos (ou, se tais
eventos forem estendidos, então por um período mais longo)
dependendo de sua localização e das leis nacionais relevantes.
Outros dados fornecidos por terceiros são retidos conforme
necessário para que nossos clientes realizem atividades
legitimas e de seus interesses, incluindo aquelas realizadas no
Outros
dados
e interesse público substancial. Os critérios usados para
serviços
fornecidos determinar o período de armazenamento incluirão a limitação
por terceiros
legal do período de responsabilidade, as disposições
contratuais acordadas, os requisitos regulamentares
aplicáveis e os padrões da indústria.

Dados arquivados

Podemos manter os dados em uma forma arquivada por mais
tempo do que os períodos descritos acima, para situações
como pesquisa e desenvolvimento, analytics e análises
(incluindo refinamento de estratégias de fraude,
desenvolvimento de scorecard e outras, como eliminação de
riscos), para fins de auditoria e conforme apropriado para o
estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. Os
critérios usados para determinar o período de armazenamento
incluirão a limitação legal do período de responsabilidade, as
disposições
contratuais
acordadas,
os
requisitos
regulamentares aplicáveis e os padrões da indústria.

Como você pode solicitar o acesso, corrigir e excluir, ou transferir seus dados
pessoais ou nos pedir para não processar seus dados pessoais
De acordo com as leis europeias e outras leis de privacidade e proteção de dados, conforme
aplicável, oferecemos a você a capacidade de exercer seus direitos em relação aos seus dados
pessoais das seguintes maneiras:

Matters\41881418.1



Descubra se processamos seus dados pessoais, obtivemos uma cópia dos
dados ou corrigimos dados incorretos

Para descobrir se processamos qualquer um de seus dados pessoais, para acessar uma cópia
de tais dados pessoais que podemos manter sobre você, ou corrigir quaisquer dados pessoais
que acredita serem imprecisos, incompletos ou desatualizados, você pode entrar em contato
conosco conforme previsto na seção “Como entrar em contato conosco”. Para lhe fornecer uma
resposta adequada, podemos pedir documentos de identificação relevantes para confirmar a
sua identidade ao lidar com o seu pedido e garantir que seja tratado de forma eficiente e de
acordo com as leis de proteção de dados, conforme aplicável. Quando você contesta a exatidão
dos dados pessoais, que recebemos de terceiros, podemos confirmar sua exatidão com o
terceiro que os forneceu.


Como você pode se opor ou solicitar a restrição, exclusão ou
transferência de seus dados pessoais

Se você se opõe ao nosso processamento de seus dados pessoais que podemos manter sobre
você como um controlador, ou deseja restringir nosso uso, ou solicitar sua exclusão, você pode
nos contatar conforme previsto na seção “Como entrar em contato conosco” abaixo. Conforme
declarado acima, também podemos solicitar documentos de identificação relevantes para
confirmar sua identidade ao lidar com sua solicitação.
Seu direito de contestar, ou solicitar que restrinjam nosso uso, ou excluamos seus dados
pessoais podem ser limitados quando formos legalmente obrigados a processar seus dados
pessoais ou tivermos motivos imperiosos para anular sua solicitação.
As leis europeias e outras leis de privacidade e proteção de dados também dão aos indivíduos
o direito de solicitar informações que deram a uma empresa, para serem enviadas a outras
empresas (por exemplo, você pode solicitar serviços gerenciados online, como serviços
públicos, telefone ou e-mail ser alternado entre fornecedores). As leis europeias e outras leis
de privacidade descrevem isso como uma solicitação de “portabilidade de dados”. Em alguns
casos, este direito pode não se aplicar aos dados pessoais que processamos.
Se tiver questões não resolvidas, tem o direito de reclamar junto de uma autoridade de
proteção de dados do país onde vive, trabalha ou onde sente que os seus direitos foram
violados.
Como entrar em contato conosco
Se você tiver alguma dúvida ou desejar exercer qualquer um dos direitos descritos neste Aviso
de Processamento, entre em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados (no endereço a
seguir), que nomeamos para responder a perguntas sobre qualquer um dos produtos
conectados aos controladores de dados descritos neste Aviso:
Diretor de Proteção de Dados
LexisNexis Risk Solutions Group
Global Reach
Dunleavy Drive
Cardiff
CF11 0SN
E-mail: DPO@lexisnexisrisk.com
Os controladores de dados para a divisão de Business Services do LexisNexis ®
Risk Solutions Group são os seguintes:
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Controladores de dados
Tracesmart Limited
LexisNexis Risk Solutions UK Limited
LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited
Crediva Limited
LexisNexis Risk Solutions Fl Inc.*
World Compliance Inc.*
Emailage*
Threatmetrix*
LexisNexis Serviços de Análise de Risco Ltda.
* Representado no Reino Unido por sua afiliada LexisNexis
Risk Solutions UK Ltd e representado na UE por sua afiliada
LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited.
Tracesmart Ltd, negociando como LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited, LexisNexis Risk
Solutions (Europe) Limited, LexisNexis Risk Solutions FL Inc, World Compliance Inc., Emailage,
Threatmetrix e Crediva Ltd fazem parte do LexisNexis Risk Solutions Group e do Grupo Empresarial
RELX.

Última atualização em: 8 de julho de 2021
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