Applicant Data
Protection and Privacy
Notice

Aviso de Privacidade ref.
Proteção de Dados do
Titular

1. INTRODUCTION
This is the applicant data protection notice and
privacy notice (“Notice”) for Brookfield (as
defined below).

1. INTRODUÇÃO
Esta é um aviso sobre proteção de dados do
titular (“Aviso") para Brookfield (conforme
definido abaixo).

At Brookfield, we respect your privacy and this
Notice governs how Brookfield collects,
processes and uses your Personal Data (as
defined below). For the purposes of certain
data protection and privacy laws Brookfield
acts as a controller in respect of your Personal
Data.

Na Brookfield, respeitamos sua privacidade e
esta notificação rege como a Brookfield coleta,
processa e usa seus Dados Pessoais
(conforme definido abaixo). Para os fins de
certas leis de proteção de dados e privacidade,
a Brookfield atua como um controlador em
relação aos seus Dados Pessoais.

This Notice sets out the basis on which any
Personal Data about you that you provide to
Brookfield, that Brookfield creates, or that
Brookfield obtains about you from other
sources, will be processed.

Esta notificação estabelece a base na qual os
Dados Pessoais, que você fornece à
Brookfield, que a Brookfield cria ou obtém
sobre você de outras fontes, serão
processados.

Please read the information set out below
before submitting your resume, CV and/or
application form.

Por favor, leia as informações abaixo antes de
enviar seu currículo e/ou formulário de
inscrição.

2. DEFINITIONS
The following definitions shall apply to this
Notice:

2. DEFINIÇÕES
As seguintes definições são aplicáveis a este
Aviso:

"Brookfield", "we", "us", “our” means
Brookfield Asset Management Inc. and its
wholly-owned subsidiaries (“Brookfield Asset
Management”) and certain publicly-traded
controlled affiliates (Brookfield Business
Partners LP, Brookfield Infrastructure Partners
LP, Brookfield Property Partners LP and
Brookfield Renewable Partners LP) and
certain client accounts and funds managed by

"Brookfield", "nós", "nosso" significa
Brookfield Asset Management Inc. e suas
subsidiárias
(“Brookfield
Asset
Management”) e certas afiliadas controladas
de capital aberto (Brookfield Business
Partners LP, Brookfield Infrastructure Partners
LP, Brookfield Property Partners LP e
Brookfield Renewable Partners LP) e certas
contas e fundos de clientes administrados pela

Brookfield where Brookfield is the investment
adviser and/or general partner (“Controlled
Affiliates”, and collectively with Brookfield
Asset Management, “we,” “us,” “our,”
“Brookfield” or the “company”), unless such
Controlled Affiliates have adopted their own
Applicant Data Protection and Privacy Notice
that is consistent with the provisions of this
Notice.

Brookfield, onde a Brookfield é consultora de
investimentos e/ou parceiro geral (“Afiliadas
Controladas” e coletivamente com a
Brookfield Asset Management, “nós”, “nosso”,
“Brookfield” ou “empresa”), a menos que essas
Afiliadas Controladas tenham adotado seu
próprio modelo de aviso de privacidade que
seja consistente com as disposições deste
Aviso.

"Personal Data" means any data, which
relates to a individual who can be identified
from that data, or from that data and other
information, which is in the possession of, or is
likely to come into the possession of,
Brookfield (or its representatives or service
providers). In addition to factual information, it
includes any expression of opinion about an
individual and any indication of the intentions
of Brookfield or any other person in respect of
an individual. For California residents,
"Personal Data" includes the definition of
"Personal Information" under the California
Consumer Privacy Act ("CCPA").

"Dados
Pessoais"
significa
qualquer
informação que se relacione a um indivíduo
que possa ser identificado a partir desses
dados ou outras informações que estejam na
posse ou que possam se tornar posse da
Brookfield (ou de seus representantes ou
fornecedores
de serviço).
Além das
informações
factuais,
inclui
qualquer
expressão de opinião sobre um indivíduo e
qualquer
indicação das intenções da
Brookfield ou de qualquer outra pessoa em
relação a um indivíduo. Para os residentes da
Califórnia, "Dados Pessoais" incluem a
definição de "Informações Pessoais" sob a Lei
de Privacidade do Consumidor da Califórnia
(“CCPA”).

3.

THE TYPES OF PERSONAL DATA WE
COLLECT
Brookfield will collect Personal Data about
you:

3. OS TIPOS DE DADOS PESSOAIS QUE
COLETAMOS
A Brookfield coletará Dados Pessoais sobre
você:

a)
b)

directly from you;
from a third party acting on your behalf,
for example an intermediary, lawyer or
service provider;
c) from other Brookfield entities;
d) from publicly available sources;
e) from other organizations; and
f) when we generate it ourselves.

a)
b)

Such Personal Data may include (by way of
non-exhaustive list):

Esses Dados Pessoais podem incluir (por meio
de lista não exaustiva):

c)
d)
e)
f)

diretamente com você;
de terceiros agindo em seu nome, por
exemplo, um intermediário, advogado
ou prestador de serviços;
de outras entidades da Brookfield;
de fontes publicamente disponíveis;
de outras organizações; e
quando nós mesmos os geramos.

a)

details of your name, age, date of birth,
address, gender, nationality, citizenship,
contact information, right to work status
(including passport, driving license, birth
or adoption certificate), marital status,
emergency contact details,
qualifications, skills and work
experience, details of previous
compensation, benefits and terms of
employment, signature;

a)

detalhes de seu nome, idade, data de
nascimento,
endereço,
gênero,
nacionalidade, cidadania, informações
de contato, status do direito ao trabalho
(incluindo passaporte, carteira de
motorista, certidão de nascimento ou
adoção), estado civil, detalhes de
contato de emergência, qualificações,
habilidades e experiência profissional,
detalhes de remuneração anterior,
benefícios e condições de emprego,
assinatura;

b)

pension and superannuation details;

b)

detalhes de pensão e aposentadoria;

c)

information about your health;

c)

informações sobre sua saúde;

d)

details of your suitability to work with us,
d)
your past performance at work,
regulatory references, your character,
details of your fitness to work verification
of the information that you provide to us
as part of your application, and if legally
permitted, any history concerning
criminal convictions and/or health
checks, from third party references that
you provide to us, from your previous
and/or current employers, opinions
expressed by others about you and from
third party background checking services
or a previous employer or other referee;

detalhes de sua experiência para
trabalhar conosco, seu desempenho
anterior
no trabalho,
referências
regulatórias, detalhes da verificação de
sua aptidão para trabalhar com base
nas informações que você nos fornece
como parte de sua inscrição, de
referências de terceiros que você nos
fornece, de seus empregadores
anteriores
e/ou
atuais,
opiniões
expressas por outras pessoas sobre
você e de serviços de verificação de
antecedentes de terceiros ou de um
empregador anterior;

e)

your social insurance or Medicare or
social security number or other tax
identification number and details of tax
residency;

e)

seu número do seguro social ou da
previdência social ou outro número de
identificação fiscal e detalhes da
residência fiscal;

f)

data provided by you in the context of us
carrying out background checks, antimoney laundering, regulatory, tax and
know your client checks (such as data
included in identification documents,

f)

dados fornecidos por você no contexto
em que realizamos verificações de
antecedentes, combate à lavagem de
dinheiro, regulamentação, impostos e
verificações do seu cliente (como dados

details of criminal records and
sanctions); and

g)

information required as a result of legal,
tax and regulatory requirements or
internal policies.

incluídos
em
documentos
de
identificação, detalhes de registros
criminais e sanções); e
g)

informações
necessárias
como
resultado
de
requisitos
legais,
tributários e regulamentares ou políticas
internas.

Please note that if you do not provide certain
Personal Data to Brookfield when requested
(and where relevant, provide your consent),
we may not be able to consider you for a
position at Brookfield.

Favor observar que, se você não fornecer
determinados Dados Pessoais à Brookfield
quando solicitado (e, quando necessário,
fornecer o seu consentimento), talvez não
consigamos considerá-lo para um cargo na
Brookfield.

4.

4. COMO
USAMOS
SEUS
DADOS
PESSOAIS
Seus Dados Pessoais poderão ser coletados,
armazenados, publicados e processados pela
Brookfield para os seguintes fins:

HOW WE USE YOUR PERSONAL
DATA
Your Personal Data may be collected, stored,
disclosed and processed by Brookfield for the
following purposes:
a)

to carry out pre-employment, background a)
and related checks and to conduct due
diligence (such as to verify the details
that you provide and to ensure that you
are suitable for the role for which you
have applied). Please note that it is our
standard practice to request employment
references once you have agreed, either
verbally or in writing, to accept a position
with Brookfield. This may involve the use
of a credit reference agency or other
third parties acting as our agents to
conduct these verifications and
searches. We will also screen against
publicly available government and/or law
enforcement agency sanctions lists;

realização pré-admissional, histórico e
verificações relacionadas e conduzir a
devida diligência (como verificar os
detalhes que você fornece e garantir
que você seja adequado para a função
para a qual se candidatou). Favor
observar que é nossa prática padrão
solicitar referências de emprego depois
de concordar, verbalmente ou por
escrito, em aceitar um cargo na
Brookfield. Isso pode envolver o uso de
uma agência de referência de crédito ou
de terceiros agindo como nossos
agentes
para
conduzir
essas
verificações e pesquisas. Também
examinaremos listas de sanções de
agências de aplicação da lei /ou
governamentais disponíveis ao público;

b)

if your application is unsuccessful, we
may keep your information on record to

se sua inscrição não for bem-sucedida,
poderemos manter suas informações

b)

notify you of relevant job vacancies with
Brookfield that may be of interest to you,
in the future;

registradas observados os prazos
legais pertinentes para notificá-lo sobre
vagas relevantes na Brookfield que
possam ser do seu interesse no futuro;

c)

for equal opportunity and diversity
monitoring purposes;

c)

para fins de igualdade de oportunidades
e monitoramento da diversidade;

d)

to respond to your enquiries;

d)

para responder às suas perguntas;

e)

for the management and administration of
our business;

e)

pelo gerenciamento e administração de
nossos negócios;

f)

to comply with and in order to assess
compliance with applicable laws, rules
and regulations (including tax reporting
purposes pursuant to tax legislation),
industry codes, voluntary codes we
decide to adopt, or good practice,
anywhere in the world and internal
policies and procedures;

f)

para cumprir e a fim de avaliar a
conformidade com as leis, regras e
regulamentos
aplicáveis
(incluindo
propósitos de relatórios fiscais de
acordo com a legislação tributária),
códigos
da
indústria,
códigos
voluntários que decidimos adotar ou
boas práticas em qualquer lugar do
mundo e políticas e procedimentos
internos;

g)

to detect, investigate and prevent fraud
and other crimes or malpractice;

g)

para detectar, investigar e prevenir
fraudes e outros crimes ou negligência;

h)

for the purpose of, or in connection with,
any legal proceedings (including
prospective legal proceedings), including
to obtain legal advice or to establish,
exercise or defend legal rights;

h)

com a finalidade de, ou em conexão
com, qualquer
processo
judicial
(incluindo processos judiciais em
potencial),
inclusive
para
obter
aconselhamento
jurídico
ou
estabelecer, exercer ou defender
direitos legais;

i)

the administration and maintenance of
databases storing Personal Data;

i)

a administração e manutenção de
bancos de dados que armazenam
Dados Pessoais observados os prazos
legais pertinentes;

j)

to comply with our contractual obligations;
and

j)

para cumprir
contratuais; e

nossas

obrigações

k)

for purposes otherwise set out in this
Notice or as notified to you at the
specific time of collection.

k)

para fins definidos de outra forma neste
Aviso ou como notificado a você no
momento específico da coleta.

Brookfield is entitled to use your Personal
Data for the purposes listed above because of
the following legal bases:

A Brookfield tem o direito de usar seus Dados
Pessoais para os fins listados acima, devido às
seguintes bases legais:

a)

Brookfield has obtained your specific and
informed consent (except where certain
exemptions provided under applicable
laws which permit the use and
disclosure of your Personal Data without
your consent apply);

a)

A Brookfield obteve seu consentimento
específico e informado (exceto quando
certas isenções previstas nas leis
aplicáveis as quais permitem o uso e a
divulgação de seus Dados Pessoais
sem o seu consentimento);

b)

Brookfield has legal or regulatory
obligations that must be discharged;

b)

A Brookfield possui obrigações legais
ou regulamentares que precisam ser
cumpridas;

c)

Brookfield may need to do so in order to
establish, exercise or defend its legal
rights or for the purpose of legal
proceedings; or

c)

A Brookfield pode precisar fazer isso
para estabelecer, exercer ou defender
seus direitos legais ou para fins de
procedimentos legais; ou

d)

the use of your Personal Data as
described is necessary for our legitimate
business interests or the legitimate
interests of a third party, including (i)
allowing Brookfield to effectively and
efficiently administer and manage the
operation of its business; (ii) maintaining
compliance with internal policies and
procedures; (iii) considering you for a
position at Brookfield; or (iv) for internal
research purposes.

d)

o uso de seus Dados Pessoais,
conforme descrito, é necessário para
nossos interesses comerciais legítimos
ou de terceiros, incluindo (i) permitir que
a Brookfield administre e gerencie de
maneira eficaz e eficiente a operação
de seus negócios; (ii) manter o
cumprimento
de
políticas
e
procedimentos internos; (iii) considerar
você para um cargo na Brookfield; ou
(iv) para fins de pesquisa interna.

If you are located in a jurisdiction which
requires us to obtain your consent to collect,
use, store, process and disclose your
Personal Data, you understand that by
submitting your resume, CV and/or application
form, you expressly provide your consent to
Brookfield collecting, using, storing,

Se você estiver localizado em uma jurisdição
que exige que obtenhamos seu consentimento
para coletar, usar, armazenar, processar e
divulgar seus Dados Pessoais, você entende
que, ao enviar seu currículo e/ou formulário de
inscrição, você expressa claramente seu
consentimento à Brookfield para coletar, usar,

processing and disclosing your Personal Data
as set out in this Privacy Notice.

armazenar, processar e divulgar seus Dados
Pessoais, conforme estabelecido neste Aviso.

To the extent permitted by applicable law, we
may record and/or monitor electronic
communications
(including
email
and
telephone) to ensure compliance with our legal
and regulatory obligations and internal policies
and for the purposes outlined in this Notice.

Na medida em que permitido pela lei aplicável,
podemos
gravar
e/ou
monitorar
as
comunicações eletrônicas (incluindo e-mail e
telefone) para garantir a conformidade com
nossas obrigações legais e regulamentares e
políticas internas e para os fins descritos neste
Aviso.

5. SPECIAL CATEGORY AND SENSITIVE
DATA
Certain forms of Personal Data are subject to
specific protection or restriction by law in
certain territories, including, without any
limitations, Brazil, the EU and the UK.
Depending on the jurisdiction, "Special
Category” or “Sensitive” data can include data
relating to racial or ethnic origin, political
opinions, religious or philosophical beliefs,
trade union membership information, genetic
data, biometric data, and data concerning
health or sex life or sexual orientation, data
relating to criminal activity or proceedings,
passwords and financial information such as
bank account details, credit card and debit
card details.

5. CATEGORIA ESPECIAL E DADOS
PESSOAIS SENSÍVEIS
Determinados Dados Pessoais estão sujeitos a
proteção ou restrição específica por lei em
determinados territórios, incluindo, mas sem
limitação, o Brasil, a União Europeia e o Reino
Unido. Dependendo da jurisdição, os “Dados
Pessoais Sensíveis” podem incluir dados
relacionados à origem racial ou étnica,
opiniões políticas, crenças religiosas ou
filosóficas, informações sobre membros de
sindicatos,
dados
genéticos,
dados
biométricos e dados sobre saúde ou vida
sexual
ou
orientação
sexual,
dados
relacionados a atividades ou procedimentos
criminais, senhas e informações financeiras,
como detalhes de contas bancárias, cartões de
crédito e cartões de débito.

We will not process your Special Category or
Sensitive data unless such processing is
compliant with applicable data protection and
privacy laws.

Não trataremos seus Dados Pessoais
Sensíveis, a menos que esse tratamento seja
compatível com as leis de proteção de dados e
privacidade aplicáveis.

6. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL
DATA TO THIRD PARTIES
Brookfield may share or provide access to
your Personal Data among its affiliates and
business units and third party agents, service
providers and contractors outside of
Brookfield:

6. DIVULGAÇÃO DE
SEUS
DADOS
PESSOAIS A TERCEIROS
A Brookfield pode compartilhar ou fornecer
acesso aos seus Dados Pessoais entre suas
afiliadas e unidades de negócios e agentes de
terceiros,
prestadores
de serviços e
contratadas fora da Brookfield:

a)

for the purpose of the management and
administration of Brookfield's business;

a)

para
fins de
gerenciamento
e
administração
dos
negócios
da
Brookfield;

b)

in order to assess your application and
verify the information you have provided;

b)

a fim de avaliar sua inscrição e verificar
as informações que você forneceu;

c)

for the purpose of the administration and
maintenance of the databases storing
Personal Data;

c)

para
fins
de
administração
e
manutenção dos bancos de dados que
armazenam Dados Pessoais;

d)

for the purposes of Brookfield receiving or d)
enhancing services (for example,
Brookfield's accountants, administrators,
auditors, service providers, custodians,
depositories, third party managers,
paying agents, professional advisors, IT
and communications providers or any
entity we reasonably consider necessary
for the purposes outlined above). These
third parties are expected to be subject
to confidentiality requirements (either by
contract, professional obligation, duty or
otherwise) that require them to only use
your Personal Data as described above;

para
fins
de
recebimento
ou
aprimoramento
de
serviços
da
Brookfield (por exemplo, contadores,
administradores, auditores, prestadores
de serviços, custodiantes, depositários,
gerentes
de
terceiros,
agentes
pagadores, consultores profissionais,
provedores de TI e de comunicações ou
qualquer entidade que considerarmos
necessária para as finalidades descritas
acima). Espera-se que esses terceiros
estejam sujeitos a requisitos de
confidencialidade (seja por contrato,
obrigação profissional, dever ou outro)
que exijam que eles usem apenas seus
Dados Pessoais, conforme descrito
acima;

e)

to the extent required by law (for example, e)
if Brookfield is compelled by an obligation
or a duty to disclose your Personal Data
where we believe it is necessary or
appropriate to comply with any legal
obligation, rule, regulations or internal
Brookfield policies and procedures,
including (without limitation) in order to
comply with tax reporting requirements
and other statutory reporting and
disclosures to regulatory authorities), or
to establish, exercise or defend its legal
rights. This may include disclosure to

na medida exigida por lei. Por exemplo,
se a Brookfield for persuadida por
obrigação ou dever de divulgar seus
Dados Pessoais quando acreditarmos
que é necessário ou apropriado cumprir
qualquer obrigação legal, norma,
regulamentos
ou
políticas
e
procedimentos internos da Brookfield,
incluindo (sem limitação), a fim de
cumprir os requisitos de relatórios
fiscais, outros relatórios e divulgações
estatutários às autoridades reguladoras
ou estabelecer, exercer ou defender

regulatory
agencies);

bodies

or

government

seus direitos legais. Isso pode incluir a
divulgação a órgãos reguladores ou
agências governamentais;

f)

f)
as part of a transaction, financing, or for
other business needs (for example, if
Brookfield sells any of its businesses or
assets, applies for a loan, or opens bank
accounts, in which case Brookfield may
need to disclose your Personal Data to
the prospective buyer, lender or bank, as
the case may be, as part of certain due
diligence processes); or

como parte de uma transação,
financiamento
ou
para
outras
necessidades comerciais (por exemplo,
se a Brookfield vender algum de seus
negócios ou ativos, solicitar um
empréstimo ou abrir contas bancárias,
nesse caso, a Brookfield poderá
precisar divulgar seus Dados Pessoais
ao potencial comprador, credor ou
banco, conforme o caso, como parte de
certos processos de diligência devida);
ou

g)

if Brookfield or any of its affiliates,
g)
divisions or business units is acquired by
a third party, including in the unlikely
event of a bankruptcy, in which case the
Personal Data held by Brookfield about
you will be accessible to, and may be
acquired by, the third party buyer.

se a Brookfield ou qualquer uma de
suas afiliadas, divisões ou unidades de
negócios for adquirida por terceiros,
inclusive no caso improvável de
falência, nesse caso os Dados Pessoais
mantidos pela Brookfield sobre você
estarão acessíveis e podem ser
adquiridos pelo terceiro comprador.

Brookfield may share anonymous or
aggregated data with third parties such as
service providers in order to facilitate our
business operations.

A Brookfield pode compartilhar com terceiros,
como prestadores de serviços, dados
anonimizados a fim de facilitar nossas
operações comerciais.

7.

7. TRANSFERÊNCIAS
DE
DADOS
PESSOAIS
A Brookfield opera globalmente. Isso
significa que os Dados Pessoais podem ser
processados
e divulgados conforme
descrito acima, em qualquer país em que
conduzimos negócios ou tenha um
prestador de serviços. Consequentemente,
quando você fornece seus Dados Pessoais
à Brookfield, você reconhece e concorda
que podemos divulgar seus Dados

TRANSFERS OF PERSONAL DATA

Brookfield operates globally. This means
Personal Data may be processed and
disclosed as described above, in any country
in which we conduct business or have a
service provider. Accordingly, when you
provide your Personal Data to Brookfield, you
acknowledge and agree that we may disclose
your Personal Data to recipients (including,
but not limited to service providers, Brookfield

affiliates or agents, and Brookfield IT severs)
located in jurisdictions other than your own,
including but not limited to the following
countries: Australia, Brazil, Canada, China,
Hong Kong, India, Japan, Singapore, South
Korea, UAE, UK, USA, Spain, Germany,
Colombia, the Cayman Islands, Bermuda and
Luxembourg.

Pessoais aos destinatários (incluindo, entre
outros, prestadores de serviços, afiliados
ou agentes da Brookfield e agentes de TI da
Brookfield) localizados em jurisdições
diferentes da sua própria, incluindo, entre
outros, os seguintes países: Austrália,
Brasil, Canadá, China, Hong Kong, Índia,
Japão, Cingapura, Coréia do Sul, Emirados
Árabes Unidos, Reino Unido, EUA,
Espanha, Alemanha, Colômbia, Ilhas
Cayman, Bermudas e Luxemburgo.

To the extent that applicable data protection
and privacy laws do not allow or permit us to
obtain your valid consent by virtue of providing
this Notice to you, or otherwise rely on the other
grounds set out in this Notice for disclosing
your Personal Data outside of your jurisdiction
under the data protection and privacy law of
your jurisdiction, we will obtain your explicit
consent through other means (if applicable) or,
where relevant, ensure that the recipient is
bound by data protection and privacy laws of its
jurisdiction to provide a standard of protection
to your Personal Data that is equivalent to that
under the data protection and privacy laws of
your jurisdiction.

Na medida em que as leis de proteção de
dados e privacidade aplicáveis não
permitam ou nos permitem obter seu
consentimento válido em virtude de fornecer
este Aviso a você, ou de outra forma confiar
nos outros motivos estabelecidos neste
Aviso para divulgar seus Dados Pessoais
fora de sua jurisdição sob a lei de proteção
de dados e privacidade de sua jurisdição,
obteremos seu consentimento explícito por
outros meios (se aplicável) ou, quando
pertinente, garantiremos que o destinatário
esteja vinculado pelas leis de proteção de
dados e privacidade de sua jurisdição para
fornecer um padrão de proteção aos seus
Dados Pessoais equivalente à das leis de
proteção de dados e privacidade de sua
jurisdição.

In other circumstances, data protection and
privacy laws may permit Brookfield to
otherwise transfer your Personal Data outside
your jurisdiction provided it is in compliance
with such data protection and privacy laws.

Em outras circunstâncias, as leis de
proteção de dados e privacidade podem
permitir que a Brookfield transfira seus
Dados Pessoais para fora de sua jurisdição,
desde que em conformidade com essas leis
de proteção de dados e privacidade.

8. HOW WE SAFEGUARD YOUR
PERSONAL DATA
Brookfield has implemented commercially
reasonable controls and appropriate technical
and organizational measures to protect

8. COMO NÓS SALVAGUARDAMOS SEUS
DADOS PESSOAIS
A
Brookfield
implementou
controles
comercialmente razoáveis e medidas técnicas
e organizacionais apropriadas para proteger

Personal Data, as well as to maintain the
security of our information and information
systems in respect of Personal Data. Files
containing Personal Data are protected with
safeguards according to the sensitivity of the
information contained therein. Appropriate
controls (such as restricted access) are placed
on our computer systems and used where
appropriate. Reasonable measures are taken
to ensure physical access to Personal Data is
limited to authorized employees.

os Dados Pessoais, bem como para manter a
segurança de nossas informações e sistemas
de informações. Os arquivos que contêm
Dados Pessoais
são protegidos com
salvaguardas
de
acordo
com
a
confidencialidade das informações nele
contidas. Controles apropriados (como acesso
restrito) são colocados em nossos sistemas de
computadores e usados quando apropriado.
Medidas razoáveis são tomadas para garantir
que o acesso físico aos Dados Pessoais seja
limitado a funcionários autorizados.

As a condition of employment, Brookfield
employees are required to follow applicable
laws and regulations, including in relation to
data protection and privacy laws.
Unauthorized use or disclosure of confidential
information by a Brookfield employee is
prohibited and may result in disciplinary
measures.

Como condição de emprego, os funcionários
da Brookfield devem seguir as leis e
regulamentos aplicáveis, inclusive em relação
às leis de proteção de dados e privacidade. O
uso ou divulgação não autorizada de
informações confidenciais por um funcionário
da Brookfield é proibido e pode resultar em
medidas disciplinares.

When you contact a Brookfield employee
about your file, you may be asked to confirm
some details relating to the Personal Data
Brookfield holds about you. This type of
safeguard is designed to ensure that only you,
or someone authorized by you, has access to
your file.

Ao entrar em contato com um funcionário da
Brookfield sobre o seu arquivo, pode ser
solicitado que você confirme alguns detalhes
relacionados aos Dados Pessoais que a
Brookfield possui sobre você. Esse tipo de
proteção é projetado para garantir que
somente você ou alguém autorizado por você
tenha acesso ao seu arquivo.

9. RETENTION AND DESTRUCTION OF
PERSONAL DATA
The period for which Brookfield will hold your
Personal Data will vary and will be determined
by the following criteria:

9. RETENÇÃO E DESTRUIÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
O período durante o qual a Brookfield manterá
seus Dados Pessoais pode variar e será
determinado pelos seguintes critérios:

a)

a)

The purpose for which Brookfield is
using it. Brookfield is required to retain
the Personal Data for as long as is
necessary to satisfy or meet the
purposes for which it was obtained

O objetivo para o qual a Brookfield os
está usando. A Brookfield é obrigada a
reter os Dados Pessoais pelo tempo
que for necessário para satisfazer ou
atender aos propósitos para os quais
foram obtidos, incluindo requisitos

including applicable legal or regulatory
requirements; and
b)

Legal Obligations. Laws or regulations
may set a minimum period for which
Brookfield must retain your Personal
Data.

legais ou regulamentares aplicáveis; e

b)

Obrigações
Legais.
Leis
ou
regulamentos podem estabelecer um
período mínimo pelo qual a Brookfield
deve reter seus Dados Pessoais.

Depending on the requirements of the data
protection law of your jurisdiction, Brookfield
will take reasonable steps in the
circumstances to destroy your Personal Data
when we no longer have a legal basis to retain
it or to ensure that the information is
anonymized.

Dependendo dos requisitos da lei de proteção
de dados de sua jurisdição, a Brookfield
tomará medidas razoáveis nas circunstâncias
para destruir seus Dados Pessoais quando
não tivermos mais uma base legal para retêlos ou para garantir que as informações sejam
anônimas.

10. YOUR RIGHTS
To the extent provided by the law of your
jurisdiction, you may have legal rights in
relation to the Personal Data about you that
Brookfield holds. These rights may include:

10. SEUS DIREITOS
Na medida prevista pela lei de sua jurisdição,
você pode ter direitos legais em relação aos
Dados Pessoais que a Brookfield possui sobre
você. Esses direitos podem incluir:

a)

the right to refuse to provide any Personal
Data and the right to object at any time to
the processing of your Personal Data.
Please note that such refusal or objection
may prevent us from establishing any
relationship with you;

a) direito de se recusar a fornecer
quaisquer Dados Pessoais e o direito de
se opor a qualquer momento ao
tratamento de seus Dados Pessoais.
Por favor observe que tal recusa ou
objeção
pode
impedir
o
estabelecimento
de
qualquer
relacionamento com você;

b)

the right to obtain information regarding the
processing of your Personal Data and
access to the Personal Data about you
that Brookfield holds (including any
available information as to the source of
the Personal Data);

b) direito de obter informações sobre o
processamento
de
seus
Dados
Pessoais e o acesso aos Dados
Pessoais sobre você que a Brookfield
possui (incluindo qualquer informação
disponível sobre a fonte dos Dados
Pessoais);

c)

where consent was provided for certain
processing activities, the right to
withdraw your consent to the collection,
processing, use and disclosure of your

c) onde o consentimento foi fornecido para
determinadas atividades de tratamento,
o direito de retirar seu consentimento
para o tratamento de seus Dados

Personal Data at any time. Please note,
however, that this will not affect the
lawfulness of any collection, processing,
use or disclosure undertaken before
your withdrawal and that Brookfield may
still be entitled to process your Personal
Data if it has another legitimate reason
(other than consent) or a consent
exception for doing so. In some cases,
withdrawing your consent to the
collection, use process or disclosure of
some or all of your Personal Data may
prevent us from establishing any
relationship with you;

Pessoais a qualquer momento. Por
favor observar, no entanto, que isso não
afetará a legalidade de qualquer
tratamento realizado antes da sua
retirada e que a Brookfield ainda poderá
ter o direito de tratar seus Dados
Pessoais se tiver outro motivo legítimo
(que não seja o consentimento) ou uma
exceção de consentimento para fazê-lo.
Em alguns casos, retirar o seu
consentimento para tratar alguns ou
todos os seus Dados Pessoais pode
impedir o estabelecimento de qualquer
relacionamento com você;

d) in some circumstances, the right to
receive some Personal Data in a
structured, commonly used and
machine-readable format and/or request
that Brookfield transmit that data to a
third party where this is technically
feasible. Please note that this right only
applies to Personal Data that you have
provided to Brookfield;

d) em algumas circunstâncias, o direito de
receber alguns Dados Pessoais em um
formato estruturado, comumente usado
e legível por máquina e/ou solicitar que
a Brookfield transmita esses dados a
terceiros quando isso for tecnicamente
viável;

e)

the right to request that Brookfield rectify
your Personal Data if it is inaccurate or
incomplete;

e) direito de solicitar que a Brookfield
retifique seus Dados Pessoais, se
estiverem imprecisos ou incompletos;

f)

in some circumstances, the right to
request that Brookfield erase your
Personal Data. Please note that there
may be circumstances where Brookfield
is legally entitled to retain Personal Data
regardless of any such request;

f) em algumas circunstâncias, o direito de
solicitar que a Brookfield apague seus
Dados Pessoais. Por favor observar que
pode haver circunstâncias em que a
Brookfield tenha o direito legal de reter
Dados Pessoais, independentemente
de qualquer solicitação;

g)

in some circumstances, the right to
request that Brookfield restrict or block
its processing of your Personal Data.
Again, there may be circumstances
where Brookfield is legally entitled to
refuse that request; and

g) em algumas circunstâncias, o direito de
solicitar que a Brookfield restrinja ou
bloqueie o tratamento de seus Dados
Pessoais. Novamente, pode haver
circunstâncias em que a Brookfield

tenha o direito legal de recusar esse
pedido; e
h)

where applicable, the right to lodge a
complaint with the data protection
regulator in your jurisdiction if you think
that any of your rights have been
infringed by Brookfield.

h) onde aplicável, o direito de registrar uma
reclamação junto ao regulador de
proteção de dados em sua jurisdição, se
considerar que algum dos seus direitos
foi violado pela Brookfield.

In some jurisdictions you may be entitled to
access a copy of this Notice in another
language.

Em algumas jurisdições, você pode ter direito
a acessar uma cópia deste Aviso em outro
idioma.

You can enquire about your rights, which are
applicable to you, by contacting Brookfield
using the details listed below in Section 12
below. If you wish to exercise any of the
rights, which are applicable to you, when you
contact Brookfield using the details listed
below, you will be asked to complete a
‘Subject Access Request Form’.

Você pode obter informações sobre seus
direitos aplicáveis a você, entrando em contato
com a Brookfield, usando os detalhes listados
na Seção 12 abaixo. Se você deseja exercer
algum dos direitos aplicáveis a você, quando
entrar em contato com a Brookfield usando os
detalhes listados abaixo, você será solicitado a
preencher um "Formulário de solicitação de
acesso por assunto".

11.

If you have any questions or concerns about
Brookfield's handling of your Personal Data, or
about this Notice, please contact our Privacy
Officer using the contact information set out
below.

11. QUESTIONAMENTOS
E
PREOCUPAÇÕES
Caso haja alguma dúvida ou preocupação
sobre o manuseio de seus Dados Pessoais
pela Brookfield ou sobre este Aviso, entre em
contato com nosso Encarregado usando as
informações de contato definidas abaixo.

We are typically able to resolve privacy
questions or concerns promptly and
effectively. If you are not satisfied with the
response you receive from our Privacy Officer,
you may escalate concerns to the applicable
privacy regulator in your jurisdiction, the
details of which can be obtained from the
Privacy Officer.

Normalmente, somos capazes de resolver
questões ou preocupações de privacidade
com rapidez e eficácia. Se você não estiver
satisfeito com a resposta que receber do nosso
Encarregado,
poderá
encaminhar
as
preocupações para o regulador de privacidade
aplicável em sua jurisdição, cujos detalhes
podem ser obtidos com o Encarregado.

QUESTIONS AND CONCERNS

12. BROOKFIELD PRIVACY OFFICE
CONTACT INFORMATION

12. ESCRITÓRIO
DE
PRIVACIDADE
BROOKFIELD | INFORMAÇÕES PARA
CONTATO

Department:
Legal
&
Regulatory
PrivacyOfficer@Brookfield.com

Departamento: Legal e Regulatório
PrivacyOfficer@Brookfield.com

Brazil DPO
Encarregado-LGPD@brookfield.com

Encarregado ref. Brasil
Encarregado-LGPD@brookfield.com

