FATOS

O QUE O A PASSFOLIO FAZ COM AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS?

Por Quê?

Empresas financeiras escolhem a maneira como elas compartilham suas informações pessoais. A lei Federal dos EUA dá aos
consumidores o direito de limitar parte do compartilhamento, mas não a sua totalidade. A lei Federal dos EUA também exige que nós
informemos a você como coletamos, compartilhamos e protegemos suas informações pessoais. Por favor, leia esse aviso com atenção
para entender o que fazemos.

O Quê?

Os tipos de informações pessoais que coletamos e compartilhamos dependem do produto ou serviço que você tem conosco. Essas
informações podem incluir:
- Número da Segurança Social e número da identidade emitida pelo governo, ou o equivalente em outros países caso você seja um
indivíduo estrangeiro
- As informações que você fornece sobre aplicações e outros formulários ou por correspondência conosco (por exemplo, nome,
endereço físico, endereço de e-mail, renda, outras informações residenciais)
- Dados relacionados a transações feitas conosco (ex.: status e saldos da conta, histórico de transações, produtos/serviços adquiridos)

Como?

Todas as empresas financeiras precisam compartilhar as informações pessoais dos clientes para conduzirem seus negócios
cotidianos. Na seção abaixo, listamos os motivos pelos quais empresas financeiras podem compartilhar as informações pessoais dos
seus clientes; os motivos pelos quais a Passfolio decide compartilhar; e se você pode ou não limitar esse compartilhamento.

Motivos pelos quais podemos compartilhar suas
informações pessoais

A Passfolio compartilha?
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Você pode limitar esse
compartilhamento?

Para os nossos negócios cotidianos-tais como processar suas transações, manter sua(s) conta(s), responder
a ordens judiciais e investigações legais, reportar a birôs de crédito, ou
conforme permitido pela lei

Sim

Para nossas finalidades de marketing-para oferecer nossos produtos e serviços a você

Sim

Não

Para marketing conjunto com outras empresas financeiras

Não

Não

Para os fins dos negócios cotidianos dos nossos afiliados-informações sobre suas transações e experiências

Sim

Não

Para os fins dos negócios cotidianos dos nossos afiliados-Informações sobre a sua capacidade de crédito

Sim

Sim

Para que os nossos afiliados vendam para você

Sim

Sim

Para que não-afiliados vendam para você

Não
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Não

Não compartilhamos

Para limitar o
nosso
compartilhamento

Dúvidas?

●

Para revogar o seu consentimento, por favor, envie-nos um e-mail para support@passfolio.com.

Por favor, observe:
Se você é um cliente novo, podemos começar a compartilhar suas informações em 30 dias a partir da data na qual enviamos este
aviso. Quando você não for mais nosso cliente, continuaremos a compartilhar suas informações conforme descrito neste aviso.
Entretanto, você poderá entrar em contato conosco a qualquer momento para limitar o nosso compartilhamento.

●

Envie-nos um e-mail para support@passfolio.com.
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Quem somos
Quem está
fornecendo
esse aviso?

Entidades na família de empresas Passfolio, incluindo
Panchain, Inc., Passfolio Financial, LLC, Passfolio Securities, LLC, e Passfolio Advisers, LLC.

O que fazemos
Como a
Passfolio
protege minhas
informações
pessoais?

Para proteger suas informações pessoais de acesso e utilização não autorizados, usamos medidas de segurança que estão em
conformidade com a lei Federal dos EUA. Essas medidas incluem proteções de computadores e arquivos e edifícios protegidos.
Nós também mantemos outras proteções físicas, eletrônicas e procedurais para proteger essas informações, e limitamos o acesso às
informações para os funcionários cujo acesso é apropriado.

Como a Passfolio
coleta minhas
informações
pessoais?

Coletamos suas informações pessoais, por exemplo, quando você
- Efetua seu registro no portal eletrônico da Passfolio
- Preenche aplicações ou outros formulários, ou se corresponde conosco
- Fornece informações da conta
- Nos orienta a vender valores mobiliários
- Nos orienta a comprar valores mobiliários
Também coletamos suas informações pessoais de outros, como birôs de crédito, afiliados ou outras empresas.

Por que eu não
posso limitar todo
o
compartilhamento
?

A lei Federal dos EUA lhe dá o direito de limitar apenas
- o compartilhamento para fins dos negócios cotidianos de afiliados--informações sobre a sua capacidade de crédito
- afiliados de usar suas informações para vender para você
- o compartilhamento para que não-afiliados vendam para você
As leis estaduais e empresas individuais podem lhe dar direitos adicionais de limitar o compartilhamento.

Definições
Afiliados

Empresas relacionadas por propriedade ou controle comuns. Elas podem ser empresas financeiras ou não-financeiras.
- Panchain, Inc.
- Passfolio Financial, LLC
- Passfolio Securities, LLC
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Não-afiliados

Empresas não relacionadas por propriedade ou controle comuns. Elas podem ser empresas financeiras ou não-financeiras.
- Não-afiliados com os quais nós compartilhamos incluem contadores, administradores, advogados, auditores, corretores, entidades
governamentais e provedores de marketing.

Marketing
conjunto

Um acordo formal entre empresas financeiras não-afiliadas que, juntas, vendem produtos ou serviços financeiros para você.
Os parceiros de marketing conjunto da Passfolio podem incluir bancos e outros prestadores de serviços financeiros.

Alterações a esta Política de Privacidade
Este aviso pode ser alterado a qualquer momento, desde que um aviso de tal alteração seja dado a você. Onde tais alterações forem feitas, atualizaremos a
data de "Rev." no topo deste aviso conforme necessário e notificaremos você publicando o aviso atualizado em nosso website e aplicativo móvel e/ou
enviando a você o aviso revisado (ou um link para o aviso revisado) via e-mail. Quaisquer alterações a este aviso entrarão em vigor no momento da
notificação por uma das maneiras descritas acima, sujeito ao fornecimento de uma oportunidade razoável para que você revogue o seu consentimento a
quaisquer divulgações conforme exigido pela lei federal dos EUA.

Aceitação e consentimento
Ao clicar abaixo ou utilizar os serviços da Passfolio, você afirma estar ciente e concorda com as disposições deste aviso e em receber notificações em
formato eletrônico (tais como através do nosso website, aplicativo móvel e/ou e-mail).

Outras informações importantes
Residentes da Califórnia. Não compartilharemos informações que coletamos sobre você com partes terceiras não-afiliadas, exceto conforme permitido pela
lei, como, por exemplo, para processar suas transações ou manter a sua conta. Nós também enviamos aos residentes da Califórnia um aviso da Califórnia
para opções adicionais. Residentes de Vermont. Não compartilharemos informações que coletamos sobre você com partes terceiras não-afiliadas, exceto
conforme permitido pela lei, como, por exemplo, para processar suas transações ou manter a sua conta. Poderemos compartilhar suas informações com os
nossos afiliados, para que eles possam vender para você. Entretanto, não compartilharemos informações sobre a sua capacidade de crédito com afiliados.
Informações adicionais sobre as políticas de privacidade da Passfolio podem ser encontradas em www.passfolio.com/disclosures.
Residentes de Nevada. A lei de Nevada nos permite realizar chamadas de marketing para os nossos clientes existentes listados no National Do Not Call
Registry ('Registro Nacional do Não me Ligue"). Se você preferir não receber nossas chamadas de marketing, você pode ser colocado em nossa lista interna
de Não me Ligue enviando-nos um e-mail para support@passfolio.com. Para mais informações, por favor, entre em contato conosco em
support@passfolio.com.. Você também pode entrar em contato com o escritório do Advogado-Geral de Nevada: Birô de Proteção do Consumidor, Escritório
do Advogado-Geral de Nevada, 555 E. Washington Street, Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; telefone: 702.486.3132; e-mail: aginfo@ag.nv.gov.
Residentes de Dakota do Norte. Não compartilharemos informações que coletamos sobre você com partes terceiras não-afiliadas, exceto conforme
permitido pela lei, como, por exemplo, para processar suas transações ou manter a sua conta.
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