O que este Aviso de Privacidade abrange

Este Aviso de Privacidade se aplica à divisão de Serviços de Seguros do LexisNexis® Risk
Solutions Group ("RSG", "nós" ou "nos") (parte das empresas RELX Group™). A RSG fornece
produtos e serviços para clientes empresariais (como seguradoras, corretores, outros
intermediários de seguros e seus provedores de serviços de comparação) (nossos “Clientes”)
para ajudar na validação de sua identidade quando você está contratando seguros imóveis,
automóveis ou comércios, para auxiliar na sua avaliação para efeitos de precificação e
subscrição de riscos de seguros, gestão de sinistros; e para fins de prevenção de fraude.
Abaixo está uma visão geral desses produtos e serviços: Para obter mais informações sobre o
uso de seus dados pessoais, consulte a seção ‘Como usamos os dados pessoais’ abaixo.
Este é um aviso de processamento global. Nem todos os produtos e serviços estão
disponíveis em cada jurisdição onde conduzimos negócios.

Categoria

Produto

LexisNexis® Policy Insights

Descrição
Se você for um proponente, um segurado
ou um motorista nomeado, o Policy
Insights fornece informações aos clientes
sobre suas apólices de seguro automóvel
anteriores para que você possa obter uma
cotação de seguro.

Attract™ for Motor

O AttractTM for Motor usa alguns dos dados
de nossos datasets de Policy Insights e
Risk Insights para criar seu score de risco
de seguro.

Módulo No Claims para o
LexisNexis® Policy History
Motor

O Módulo No Claims ajuda nossos clientes
a validar seu direito a um desconto por
não ter sinistros anteriores, comparando
as informações que você fornece aos
nossos clientes com o histórico de
descontos sem sinistro coletado e
compartilhado com outros clientes.

LexisNexis® Vehicle Build

O Vehicle Build permite que nossos
clientes entendam e avaliem melhor as
características instaladas do veículo com
relação ao que foi declarado.

Veículos
Seguro

LexisNexis® Risk Insights
Score

Vehicle Build padroniza e classifica os
vários pontos de dados do veículo em uma
classificação comum usando o Número de
Identificação do Veículo (VIN).
O Risk Insights Score usa alguns dos
dados do dataset LexisNexis® Risk Insights
para criar seu score de risco de seguro.

LexisNexis® Risk Insights

O Risk Insights pode ajudar nossos
Clientes a compreender quaisquer riscos
associados aos candidatos a seguros
residenciais, automóveis e comerciais por
meio da presença ou ausência de certos
dados públicos, como sentenças judiciais.

LexisNexis® Indicium e
Consumer Plus

Indicium e Consumer Plus são scores de
risco de seguro desenvolvidos para ajudar
nossos clientes a prever a probabilidade
de você, como candidato a seguro, abrir
um sinistro no futuro.

Seguro
Residencial,
Automotivo LexisNexis® Quote
e Comercial Intelligence

LexID® for Insurance

O Quote Intelligence identifica certas
conexões potencialmente inesperadas,
incomuns ou inconsistentes entre
cotações ou indivíduos nomeados em
uma cotação, por exemplo, identificando
quando e com que frequência um
indivíduo solicita uma cotação de seguro,
bem como identificando alterações em
algumas das informações fornecidas
durante a obtenção cotações.
O LexID® é um identificador numérico
pessoal que pode ser atribuído a cada um
dos registros dos consumidores de nossos
clientes em seus diferentes sistemas de
dados, permitindo que nossos clientes
criem uma visão conectada de seus
clientes. Isso, por sua vez, permite que
eles melhorem a experiência do cliente e
ganhem eficiência operacional ao vincular
dados relacionados a, por exemplo,
diferentes acervos de produtos que você

tem com aquela seguradora. Usamos
tecnologia proprietária de linking para
combinar dados de identificação, como
nome, endereço e data de nascimento, em
diferentes fontes de dados, conforme
descrito na seção “Quais dados pessoais
são coletados e de quem são obtidos”, a fim
de atribuir o LexID® exclusivo às identidades
dos consumidores.

Endereços Vinculados e Alias

Endereços vinculados e alias são uma
fonte de dados usada pela LexisNexis®
para apoiar nossos clientes em sua
avaliação de risco de seguro e na
prevenção de fraude. Endereços e Alias
vinculados identificam outros endereços,
ou nomes, mantidos em nossos bancos de
dados e usados anteriormente por você,
que diferem dos fornecidos em sua
solicitação de cotação de seguro. A
pedido de nossos clientes, esses dados
são então usados por nós para realizar
uma pesquisa mais ampla dos dados de
consumidores de nossos clientes
existentes.

Este Aviso de Privacidade aborda onde a RSG atua como um controlador de seus dados
pessoais para fornecer os produtos e serviços descritos acima para nossos clientes. Não inclui
serviços em que o RSG atua apenas como processador de dados pessoais em nome dos
Clientes ou onde as leis europeias e outras leis de privacidade e proteção de dados, conforme
aplicável, não se aplicam às atividades de processamento realizadas.
Como saber quais serviços nossos clientes usam
A empresa de quem você obteve uma cotação de seguro poderá lhe dizer quais dos nossos
serviços foram usados na avaliação de sua solicitação ou renovação de seguro. Exigimos que
nossos clientes informem os candidatos e segurados, antes de compartilharem as
informações da apólice conosco, que papel desempenhamos para os clientes - por exemplo,
informando-o sobre isso durante sua inscrição para o seguro ou em seu aviso de privacidade.
Quem controla seus dados pessoais

O grupo de empresas LexisNexis® Risk Solutions controla os dados pessoais que usamos nos
produtos e serviços mencionados neste Aviso de Privacidade. Para obter mais informações
sobre qual empresa LexisNexis® é a controladora de dados de cada produto, consulte a seção
'Como nos contatar' abaixo.
Nossos clientes que usam nossos serviços também são controladores de dados. Os Clientes
também podem operar através de serviços de comparação de seguros online que também
atuam como controladores de dados. Os avisos de privacidade deles fornecerão mais
informações sobre como eles usam os dados pessoais.

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.
AttractTM for Motor, Risk Insights Score, Risk Insights, Indicium e Consumer Plus e Quote
Intelligence são produtos que usam perfis como parte da análise de risco de seguro.
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 suas tomadas de decisão, para
ajudá-los a prevenir fraudes e prever riscos com mais precisão e determinar o preço e
subscrição de seu prêmio de seguro.
Usar dados pessoais para os interesses legítimos nossos e de nossos clientes
Usamos dados pessoais para desenvolver e melhorar nossos produtos e serviços, criados
para ajudar nossos Clientes a definir preços e subscrever apólices de seguro, verificar a
identidade das pessoas que solicitam apólices e prevenir fraudes. Nosso interesse legítimo é,
portanto, facilitar o fornecimento de nossos produtos e serviços ao setor de seguros, por
meio do reconhecimento da necessidade de nossos clientes de avaliar com precisão o risco
de seguro e reduzir a probabilidade de fraude. Fazemos isso disponibilizando dados
abrangentes, consistentes e precisos para o mercado de seguros de maneira econômica,
independentemente do canal de vendas de nossos clientes.
Não somos nós que decidimos o preço das apólices de seguro: nossos clientes fazem isso de
forma independente. Os produtos e serviços que fornecemos aos nossos Clientes, conforme
descritos neste Aviso de Privacidade, são apenas um dos fatores que os nossos Clientes
consideram ao tomar uma decisão sobre você. É a decisão dos nossos clientes quanto eles

cobrarão por uma apólice de seguro e o preço é diferente para cada indivíduo. Por exemplo,
os preços do seguro automóvel refletem questões como o histórico de direção anterior ou
onde o motorista mora. As seguradoras têm interesse comercial em obter informações sobre
indivíduos que se candidatam a apólices, os indivíduos esperam que as informações sejam
obtidas e nós temos interesse comercial em fornecer essas informações por meio de nossos
produtos e serviços.
Apresentamos mais informações sobre nossos interesses comerciais legítimos no
processamento de dados pessoais a seguir:

Objetivo

Como os dados pessoais são usados e por quê?
Módulo No Claims para LexisNexis® Policy Motor History
Quando você solicita uma cotação de seguro - seja por meio de um site
de comparação de preços, site de corretora ou seguradora ou por meio
de uma consulta feita por meio de uma central de atendimento ou filial essa seguradora geralmente solicitará que você confirme seu direito a
um desconto por não possuir sinistros.
Usamos informações do histórico da sua apólice de seguro automóvel
que coletamos de outras seguradoras para confirmar se o Desconto No
Claims que você confirmou ao nosso Cliente corresponde aos nossos
registros.

Verificando os
dados que você
fornece, avaliando
o risco de seguro e
evitando fraudes

Embora apenas o cliente possa decidir se você tem direito a um
desconto com base nesses dados, apenas permitimos que nossos
clientes usem os dados que fornecemos para validar seu direito a ele.
LexisNexis® Policy Insights
Fornecemos dados pessoais que ajudam as seguradoras a tomar
decisões mais informadas sobre subscrição e preços sobre apólices de
seguro automóvel, fornecendo informações sobre o histórico anterior
de seguro automóvel do requerente do seguro. Usamos as informações
fornecidas por outras seguradoras e corretores, como informações de
veículos atuais e anteriores, renovações e cancelamentos de apólices de
seguro anteriores, para analisar seu histórico de seguro automotivo e
fornecer produtos que sejam úteis para as seguradoras preverem riscos
futuros.
Cada seguradora terá seus próprios critérios para avaliar qual cobertura
de seguro oferecer e qual prêmio definir - e eles usam vários fatores para

ajudá-los, incluindo os dados que fornecemos. Apenas permitimos que
nossos clientes usem esses dados como um fator para ajudar a prevenir
fraudes e decidir se oferecem seguro e, em caso afirmativo, que nível de
cobertura oferecer e com qual prêmio.
LexisNexis® Risk Insights
Quando você solicita uma cotação de seguro - seja por meio de um site
de comparação de preços, site de corretora ou seguradora ou por
consulta feita por meio de uma central de atendimento ou filial - essa
seguradora normalmente solicitará que você forneça informações sobre
sua identidade e responda a certas perguntas . Nossos produtos e
serviços permitem que nossos clientes verifiquem essas informações e
obtenham mais informações sobre você a partir de dados publicamente
disponíveis. Também podemos acessar as informações fornecidas por
você aos nossos parceiros de negócios, quando permitido. Descrevemos
a seguir as informações que recebemos dos parceiros de negócios.
O Risk Insights resume essas informações de uma maneira que pode ser
facilmente usada por nossos clientes em sua avaliação de risco de você,
em combinação com outras informações fornecidas em sua solicitação
de cotação ou na renovação, para determinar se deve apresentar uma
cotação de seguro, o prêmio cotado, e os termos da apólice oferecidos.
Por exemplo, se o endereço que você fornecer não corresponder aos
nossos registros, alguns de nossos clientes podem se recusar a fornecer
uma cotação ou podem oferecer um prêmio mais alto.
LexisNexis® Risk Insights Score
Usamos as informações do LexisNexis® Risk Insights para criar um score
de risco de seguro. As seguradoras podem usar isso na cotação ou
renovação como um dos fatores para ajudar a informar sua avaliação de
risco e para ajudá-los a decidir sobre como definir o preço de sua
apólice.
Quando você solicita uma cotação para um produto de seguro
automóvel, geramos seu score de risco de seguro. Esse score é um valor
entre 200 e 997, com as pontuações mais altas representando o menor
risco para a seguradora. Isso incluirá informações como informações
sobre julgamentos de tribunais de condado e indicadores gerais sobre a
área em que você mora, por exemplo, preços de casas, crimes e índices
de desemprego.

Embora apenas a seguradora possa avaliar qual apólice oferecer com
base nesses dados, apenas permitimos que nossos clientes usem esses
dados como um fator para decidir se oferecem seguro e, em caso
afirmativo, que nível de cobertura oferecer com qual prêmio.
Attract™ for Motor
Usamos as informações do LexisNexis® Policy Insights e LexisNexis® Risk
Insights para criar um score geral de risco de seguro. As seguradoras
podem usar isso ao fornecer uma cotação ou na renovação como um
dos fatores para ajudar a informar sua avaliação de risco e para ajudálos a decidir sobre como precificar sua apólice.
Quando você solicita uma cotação para um produto de seguro
automóvel, geramos seu score de risco de seguro. Esse score é um valor
entre 200 e 997, com as pontuações mais altas representando o menor
risco para a seguradora. Isso incluirá informações, como há quanto
tempo você mantém continuamente uma apólice de seguro,
informações sobre o julgamento do tribunal de comarca e indicadores
gerais sobre a área em que você vive, por exemplo, preços de casas,
crimes e índices de desemprego
Embora apenas a seguradora possa avaliar qual apólice oferecer com
base nesses dados, apenas permitimos que nossos clientes usem esses
dados como um fator na decisão de oferecer seguro e, em caso
afirmativo, que nível de cobertura oferecer com qual prêmio .
LexisNexis® Vehicle Build
Quando você solicita uma cotação de seguro automóvel, essa
seguradora geralmente pede informações sobre o veículo que você
planeja segurar. A solicitação de orçamento solicitará o VRN (Número de
Registro do Veículo) ou VIN (Número de Identificação do Veículo) do
veículo, se conhecido no momento da solicitação.
As seguradoras compartilharão esse VRN ou VIN conosco para ajudá-los
a detectar a presença de recursos do veículo naquele veículo.
Os dados do veículo são fornecidos por meio de fornecedores
terceirizados, após o envio do VRN ou VIN. Esses fornecedores
terceirizados são provedores de dados externos ou fabricantes de
veículos. Normalizamos os dados do veículo para produzir um conjunto

de atributos que permitem aos nossos clientes confirmar a presença e o
tipo de recursos de segurança instalados em um veículo específico.
As características do veículo podem ser usadas pelas seguradoras para
avaliar o risco associado a esse veículo e se a presença de características
do veículo pode ter um impacto nas decisões de subscrição e preços que
podem tomar ao cotar o seguro automóvel.
LexisNexis® Indicium e Consumer Plus
Usamos informações de dados que acessamos em nome de nossos
clientes para criar um score de risco geral que as seguradoras podem
usar como um fator para ajudá-los a avaliar o preço que oferecem para
seguro residencial, automóvel ou comercial.
Quando você solicita uma cotação de seguro - seja por meio de um site
de comparação de preços, corretor, site da seguradora ou por consulta
feita por meio de uma central de atendimento ou filial - geramos um
score de risco de seguro em nome de uma seguradora. O score é um
valor numérico que é escalado de acordo com o risco provável
apresentado por um indivíduo com as pontuações mais altas
representando o risco mais baixo. Isso incluirá informações, como há
quanto tempo você mantém continuamente uma apólice de seguro,
informações sobre o julgamento do tribunal de comarca e indicadores
gerais sobre a área em que você vive, por exemplo, preços de casas,
crime e desemprego. O score geral é criada somando cada um dos
fatores.
Os dados incluídos nessas score variam de acordo com a seguradora,
mas podem incluir informações públicas de agências de referência de
crédito e/ou outros indicadores disponíveis comercialmente, como
dados demográficos conhecidos no bairro onde você mora, conforme
descrito mais adiante em "Quais dados são coletados e de quem é
obtido“ seção abaixo.
Esses scores de risco também podem ser usadas por nossos clientes
para fornecer a você um orçamento na renovação. Semelhante aos
scores de crédito amplamente utilizadas que os credores usam para
ajudar a estabelecer sua capacidade de reembolsar o crédito, esses
scores de risco de seguro são usados por nossos clientes como um fator
para ajudar a avaliar a probabilidade de um requerente fazer uma
solicitação de sinistro.

LexisNexis® Quote Intelligence
Quando você contrata um seguro e nossos clientes nos contratam,
obtemos informações sobre suas solicitações de orçamento, que
usamos para ajudar nossos clientes a separar o comportamento normal
de compra do comportamento potencialmente fraudulento. Por
exemplo, aceita-se que diferentes níveis de excesso voluntário a pagar
em uma apólice possam ser selecionados a fim de obter um prêmio mais
favorável. No entanto, alguns comportamentos não são normais e
podem levar o requerente a obter um seguro de forma fraudulenta por
um preço excessivamente baixo, como inserir datas de nascimento
diferentes para a mesma pessoa em diferentes solicitações de
orçamento.
O Quote Intelligence identifica a manipulação potencial vinculando
quaisquer orçamentos realizados por você nos últimos 90 dias e
comparando as informações sobre você e quaisquer outras pessoas que
você forneceu em cada solicitação de orçamento. Esses dados incluem,
por exemplo: data de nascimento, endereço, sinistros anteriores
informados, condenações por acidentes informadas e os pontos de
penalidade associados. Também considera com que frequência você
obteve orçamentos, quantos dias antes da data de início da apólice você
solicitou um orçamento e se você citou, por exemplo, com diferentes
motoristas nomeados. Não determinamos se essas diferenças, ou o
número de mudanças, são importantes para uma seguradora ou se
devem afetar o prêmio oferecido. O Quote Intelligence simplesmente
notifica o provedor de seguros sobre as informações relacionadas a
contratações anteriores.
LexID® for Insurance
Nós combinamos as informações que você fornece aos nossos clientes
com nosso próprio banco de dados, obtido de terceiros e de fontes
disponíveis publicamente, e quando suas informações correspondem às
informações que já mantemos em nosso banco de dados, forneceremos
o LexID® correspondente aos nossos clientes. Essa correspondência
pode ocorrer quando você solicita um orçamento de cobertura de
seguro de um de nossos clientes ou sempre que nosso cliente nos envia
suas informações de seus bancos de dados,
O LexID® é um identificador numérico pessoal que permite aos nossos
clientes identificá-lo e vincular diferentes registros que mantém sobre

você em seus próprios bancos de dados ou para ajudar nossos clientes a
identificar se você é um novo cliente. Essa vinculação ajuda nossos
clientes a realizar avaliações de risco de seguro, implantar processos de
conformidade, prevenir fraudes e melhorar a experiência do cliente,
além de melhorar suas próprias eficiências operacionais de
gerenciamento de dados.
Endereços Vinculados e Alias
Quando você se inscreve para o seguro, nossos clientes podem solicitar
que façamos uma busca por endereços vinculados e pseudônimos para
apoiar a avaliação de risco de quaisquer indivíduos em sua solicitação
de cotação de seguro. Usando as informações fornecidas relacionadas a
indivíduos - normalmente nome, endereço, data de nascimento e, se
disponível, endereços de e-mail e números de telefone - pesquisaremos
nossos bancos de dados para identificar quaisquer outros endereços ou
nomes usados anteriormente que diferem dos fornecidos na solicitação.
Nossos clientes usam essas informações para verificar suas informações
de reivindicações declaradas. Este é um fator que é usado para ajudar a
avaliar a probabilidade de um requerente fazer uma reclamação de
seguro e para ajudar na identificação de fraude potencial.

Desenvolvendo
nossos modelos
estatísticos

Usamos dados pessoais para análise estatística para desenvolver e
melhorar nossos produtos e serviços e para ajudar as seguradoras a
prever melhor o risco, para validar os dados que você fornece e para
ajudar a prevenir fraudes. Para fazer isso, comparamos as informações
da apólice com variáveis, como idade, endereço, renda e histórico de
condução para ajudar as seguradoras a prever o risco com mais
precisão.
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 estejam 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.

Protegendo nossos
interesses
comerciais

Quando acreditamos ser necessário proteger nossos direitos legais, os
interesses nosso ou de terceiros, usamos dados pessoais em relação a

legítimos e
direitos legais

ações judiciais, conformidade, funções regulatórias e de auditoria, e de
divulgações em relação à aquisição, fusão ou venda de um 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.

Quais dados pessoais são coletados e de quem são obtidos

Nossos serviços dependem da coleta de dados pessoais precisos e atualizados. Obtemos
esses dados das seguintes fontes:
Provedores e corretores de seguros
Quando um indivíduo compra ou renova uma apólice de seguro, certas seguradoras e
corretores adicionam dados pessoais e informações sobre a apólice do indivíduo aos nossos
bancos de dados do setor de seguros. Esses dados podem incluir o nome da seguradora, o
endereço e outras informações de identificação sobre a pessoa e o objeto que está sendo
segurado, como a identidade de um veículo, a data de início da apólice e detalhes sobre
outros motoristas registrados. Atualizamos continuamente as informações sobre históricos
de políticas. Esses dados são usados pelos clientes de nossos produtos Módulo No Claims,
Policy Insights e Attract. As informações de identificação de nome, endereço e data de
nascimento também são usadas para gerar nosso identificador numérico pessoal LexID.
Também obtemos dados pessoais que os indivíduos fornecem a certas seguradoras e
corretores quando solicitam uma cotação ou solicitam seguro, por exemplo, os detalhes do
veículo ou propriedade que pretendem segurar e informações de sinistros declarados.
Usamos essas informações para fornecer aos Clientes nosso produto Quote Intelligence, que
lhes permite ajudar a avaliar o risco e evitar contratações fraudulentas, conforme descrito
acima.
Pedimos aos nossos clientes que avisem aos indivíduos que contratarem um seguro antes

sobre a política de compartilhamento de informações ou orçamento conosco - por exemplo,
informando o indivíduo sobre isso em seu formulário de inscrição ou no aviso de privacidade
do cliente.
Registros públicos e disponíveis publicamente
Recebemos os seguintes dados pessoais de fontes públicas e disponíveis publicamente para
uso nos Produtos indicados (que podemos receber diretamente das fontes ou dos parceiros
de dados do RSG descritos abaixo):

Produto

Fonte

LexisNexis®
Risk Insights

Informações do identificador, como
Informações relacionadas ao crédito
nome, endereço e data de nascimento.
em registros públicos, como bancos de Informações sobre dívidas e insolvência,
dados de falência e insolvência
como tipo de insolvência, situação e
datas dos julgamentos.

Attract™ for
Motor
Risk Insights
Score

Informações relacionadas à
propriedade

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

Acórdãos de tribunais

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

Informações de entidades comerciais
registradas

Dados sobre cargos de direção, como a
presença de um diretor em uma área de
código postal.

LexisNexis®
Indicium
LexID® for
Insurance
Endereços
Vinculados e
Alias

Categorias de dados pessoais que
usamos

Parceiros de dados do RSG
Recebemos os seguintes dados pessoais de nossos parceiros de dados:

Fonte

Categorias de dados pessoais que recebemos

Outros
membros do
Grupo RELX

RSG recebe dados de outras empresas do Grupo RELX. Isso inclui dados de
identificação (como nomes e endereços) e indicadores de prevenção de fraude
(como informações sobre dívidas e insolvência).

Parceiros de
dados
terceirizados

O RSG também recebe dados de fontes comerciais confiáveis. Isso inclui dados
de identificação (como nomes e endereços ou o VIN ou VRN de um veículo e
dados do veículo associado), indicadores de prevenção de fraude (como
decisões do Tribunal) e dados de percepção do consumidor (como
segmentação individual, domiciliar e de consumidor em nível de código postal).

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.

Seguradoras e corretoras

Compartilhamos dados pessoais com seguradoras, corretores e
outros intermediários de seguros quando um indivíduo solicita uma
cotação ou faz uma solicitação de seguro ou quando a seguradora
está iniciando uma cotação de renovação. Pedimos às seguradoras e
corretores que expliquem às pessoas que usam nossas informações.
Compartilhamos dados pessoais com provedores de serviços que nos
auxiliam com nossos produtos e serviços. Esses provedores incluem
suporte ao cliente, provedores de serviços de TI, serviços financeiros,
consultores profissionais e provedores de dados de terceiros.

Provedores de serviço

Alguns dos provedores de serviços que usamos são outras empresas
afiliadas a 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.
Suas informações pessoais podem ser armazenadas e processadas

em sua região ou outro país onde os provedores de serviços mantêm
servidores e instalações. 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.
Se parte ou todos os negócios da RSG ou RELX forem adquiridos por
outra empresa, os dados pessoais podem ser divulgados e/ou
transferidos para os compradores potenciais ou reais.
Alguns dos provedores de serviços que usamos são outras empresas
afiliadas a 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.

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 do 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, destina-se a garantir que a
informação continue a ser protegida onde quer que esteja localizada de
forma consistente com os padrões de proteção exigidos soba lei 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 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 RSG ou RELX forem adquiridos por outra
empresa, os dados pessoais podem ser divulgados e/ou transferidos para os
compradores potenciais ou reais.

Terceiros, quando
exigido por lei
(ou para proteger nossos
direitos)

Também compartilhamos dados pessoais para:



Cumprimento da lei.
Investigar e ajudar a prevenir ameaças de segurança, fraude
ou outras atividades maliciosas.




Fazer cumprir e proteger os direitos e propriedade da RSG ou
de suas afiliadas; ou
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.

Como você pode solicitar o acesso, corrigir ou excluir seus
dados pessoais ou solicitar que não processemos seus dados
pessoais
De acordo com as leis europeias e outras leis de privacidade e proteção de dados,
oferecemos a você a capacidade de exercer seus direitos em relação aos seus dados pessoais
das seguintes maneiras:
Descubra se processamos seus dados pessoais, obtemos 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 no tratamento do seu pedido para garantir que é tratado de
forma eficiente e de acordo com as leis europeias e outras leis de privacidade e proteção de
dados, conforme aplicável.
Como você pode se opor ou solicitar a restrição, exclusão ou transferência de seus dados pessoais

Se você houver qualquer objeção ao nosso processamento de quaisquer dados pessoais que
possamos manter sobre você como um controlador, ou desejar restringir nosso uso ou
solicitar sua exclusão, você pode nos contatar conforme previsto na seção “Como nos

contatar” abaixo. Conforme declarado acima, ao lidar com sua solicitação, podemos solicitar
documentos de identificação relevantes para confirmar sua identidade para garantir que ela
seja tratada de forma eficiente e de acordo com as legislações europeias e outras leis de
privacidade e proteção de dados, conforme aplicável.
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 transferidas para
outras empresas (por exemplo, você pode solicitar serviços gerenciados online, como
serviços públicos, telefone ou e-mail ser alternado entre fornecedores). A Regulamentação
Geral de Proteção de Dados Europeia (“GDPR da UE”) e a Regulamentação Geral de Proteção
de Dados do Reino Unido (“GDPR do Reino Unido”) descrevem isso como uma solicitação de
“portabilidade de dados”. Como não coletamos informações diretamente de indivíduos
dessa forma, este direito não se aplica aos dados pessoais usados em nossos serviços.
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 Privacidade, 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

O controlador de dados para cada serviço RSG é descrito abaixo:

Services

Controlador de dados

LexisNexis® Policy Insights
LexisNexis® Risk Insights
Attract™ for Motor
Risk Insights Score
Endereços Vinculados e Alias

LexisNexis® Risk Solutions UK
Limited *

Módulo No Claims sem reclamações para LexisNexis® Policy
History Motor
LexisNexis® Vehicle Build (apenas no Reino Unido)
LexID® for Insurance
LexisNexis® Vehicle Build (somente Europa)

LexisNexis® Risk Solutions
(Europe) Limited

LexisNexis® Indicium
Insurance Initiatives Limited *
LexisNexis® Quote Intelligence

*LexisNexis Risk Solutions UK Limited, LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited e Insurance
Initiatives Limited fazem parte do Grupo RELX de empresas.
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