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A Outbrain tem o compromisso de proteger seus dados pessoais. Esta política de
privacidade (“Política de Privacidade”) rege o uso pela Outbrain dos dados coletados
por nós, incluindo todos e quaisquer dados pessoais. Dados pessoais são
informações relacionadas a você e que podem identificá-lo como indivíduo. Usamos
seus dados pessoais cumprindo todas as leis aplicáveis. Para garantir a conformidade
e o alinhamento aos valores da Outbrain de confiança e transparência, temos uma
equipe de especialistas responsável por implementar continuamente o nosso
programa global de privacidade.
+ EXPAND ALL
1. Quem somos, o que fazemos, como contatar a Outbrain, nosso DPO ou as
autoridades competentes

+

Quem somos:
Outbrain representa a Outbrain Inc., empresa de Delaware, EUA com sede em Nova York; e suas subsidiárias afiliadas
(coletivamente denominadas “Outbrain” ou “nós”, “nos”, “nosso(as)”). Operamos a partir de 12 escritórios globalmente e
trabalhamos em parceria com editores de conteúdo e marketing do mundo todo.

O que fazemos:
A missão da Outbrain é oferecer recomendações interessantes aos seus Usuários com base nos seus interesses. Para cumprir
nossa missão, firmamos acordos com:
Produtores e editores de conteúdo on-line e parceiros que desejam recomendar conteúdo relevante aos seus leitores (no
Outbrain Engage); e
anunciantes que desejam que leitores visualizem seu conteúdo (no Outbrain Amplify).

Como nos contatar:
Fazemos verificações regulares de conformidade com base nesta Política de Privacidade. Perguntas, comentários e solicitações
relacionados a esta Política de Privacidade são bem-vindos e devem ser encaminhados a PrivacyQuestions@outbrain.com ou via
correio a Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, Attn: Privacy Questions.
Caso a Outbrain não forneça resposta satisfatória para suas perguntas ou preocupações, também é possível contatar o seguinte
departamento para orientações, suporte ou reclamações:
responsável externa Data Protection Officer (“DPO”) da Outbrain: ePrivacy GmbH, representada pelo Prof. Dr. Christoph
Bauer. A ePrivacy GmbH pode ser contatada diretamente via privacy@eprivacy.eu; e/ou
o órgão público britânico Information Commissioner’s Officer, que é o principal serviço supervisor da Outbrain nos
Territórios Europeus.

Órgãos de autorregulação

A Outbrain segue os Princípios de Autorregulação definidos pela Digital Advertising Alliance (DAA) e pela European Interactive
Digital Advertising Alliance (EDAA). Somos membros conceituados da Network Advertising Initiative (NAI), associação dedicada à
coleta responsável de dados e ao seu uso para publicidade digital. Seguimos o Code of Conduct for Web and Mobile (Código de
Conduta para Web e Internet Móvel) da NAI. A Outbrain também segue os Self-Regulatory Principles for Online Behavioral
Advertising (Princípios de Autorregulação para Publicidade Comportamental On-line) e o Europe OBA Framework do Interactive
Advertising Bureau (IAB).

2. Tipos de usuários da Outbrain

+

Parte desta Política de Privacidade está dividida em seções baseadas no seu modo de interagir com a Outbrain portanto é
necessário definir em qual tipo de usuário você se encaixa. Para cada tipo de usuário, explicamos que tipo de informação
coletamos e por que, quais cookies e outras tecnologias similares usamos, como compartilhamos essas informações e quais são
os seus direitos.
Visitantes do Site: Você é um “Visitante do Site” ao visitar e interagir com nossos websites, páginas na web, recursos
interativos, blogs e seus respectivos conteúdos no Outbrain.com (ou qualquer página derivada, como Outbrain.co.uk;
Outbrain.fr; Outbrain.de, etc.) e no MyOutbrain.com (“Nossos Sites“). Veja mais aqui.

(a) Quais informações coletamos e por quê
Queremos entender quais serviços nos Nossos Sites interessam a você e lembrá-lo dos serviços que
oferecemos quando você não está nos Nossos Sites. Para fazê-lo, coletamos as seguintes
informações suas: (i) endereço IP; (ii) dados do Agente do Usuário: tipo de dispositivo (ex.: iPhone), tipo
de navegador (ex.: Chrome), sistema operacional (ex.: iOS); (iii) páginas visitadas no Nosso Site (ex.:
página “Sobre nós” da Outbrain); (iv) horário da visita (e respectivo fuso horário); e (v) URLs de
encaminhamento e outras informações normalmente transmitidas em solicitações HTTP (ex.: essas
informações nos dizem como você chegou aos Nossos Sites).
(b) Quais cookies e outras tecnologias similares utilizamos
Consulte esta Tabela de Cookies em “Visitantes do Site” para uma lista detalhada dos cookies (e os
respectivos períodos de retenção) que usamos quando você visita os Nossos Sites.
(c) Como podemos compartilhar informações

Compartilhamento de informações que coletamos sobre você nos Nossos Sites.
De maneira geral, não compartilhamos dados pessoais seus com terceiros para fins de marketing ou
publicidade de terceiros. No entanto, recorremos a vários terceiros (todos listados nesta Tabela de
Cookies) para nos ajudar a vender ou fazer publicidade para você. Por exemplo: alguns dos cookies que
usamos nos Nossos Sites pertencem a terceiros que ajudarão a Outbrain a vender ou fazer publicidade
para você. Exigimos que esses terceiros e empresas se comprometam a manter confidenciais todas as
informações compartilhadas com eles e a usar as informações somente para cumprir suas obrigações
conosco. Fazemos isso firmando acordos com todos os terceiros que processam dados pessoais em
nosso nome para garantir que eles processem seus dados pessoais em conformidade com nossas
instruções exatas e com todas as leis de proteção de dados aplicáveis. Se você publicar em nosso
blog, seu comentário e suas informações ficarão visíveis publicamente. Entre em contato com
support@outbrain.com para solicitar a remoção do seu comentário.

Usando serviços de terceiros nos Nossos Sites.
Nossos Sites contêm links para outros websites que não operamos nem são de nossa propriedade.
Não controlamos, recomendamos ou endossamos o conteúdo, os produtos, serviços, políticas de
privacidade ou práticas desses websites de terceiros. Por exemplo: nos Nossos Sites, você notará
ícones clicáveis que o levam à página da Outbrain no Facebook ou no LinkedIn. Ao escolher clicar
nesses links, você deve estar ciente de que Facebook e LinkedIn podem enviar seus próprios cookies
ao seu aparelho, que podem coletar dados pessoais de maneira independente. Por isso, é importante
que você leia as políticas de privacidade do Facebook e/ou LinkedIn.
Consulte também a seção de Compartilhamento desta Política de Privacidade.
(d) Seus direitos
Os Termos de Uso no Nosso Site regem o uso do Nosso Site e também se aplicam a você. Você pode
interromper o uso do Nosso Site a qualquer momento. Ao fazê-lo, também tem a opção de remover
quaisquer cookies que tenhamos colocado em qualquer dispositivo usado para acessar o Nosso Site.
Se você forneceu seu endereço de e-mail durante o uso dos Nossos Sites, todos os e-mails que você
receber da Outbrain incluirão a opção de se “descadastrar”.
Para Visitantes no Território Europeu, a Outbrain implementou uma plataforma de gestão de
consentimento (operada pela One Trust) nos Nossos Sites que dá aos visitantes a oportunidade de
autorizar ou não cookies e tecnologias similares de rastreamento nos Nossos Sites. Se você não deu
seu consentimento (especificamente em “aceitar”), a Outbrain não permitirá que Nosso Site instale
cookies. A base legal da Outbrain para processar dados pessoais em Nossos Sites é o consentimento.
Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento aqui.
Usuários: Você é um “Usuário” ao visitar uma página de um website ou aplicativo de um dos parceiros da Outbrain onde o
widget da Outbrain esteja instalado (“Sites Parceiros”). Por exemplo, ao visitar https://news.sky.com/uk, www.spiegel.de ou
www.cnn.com, o widget Outbrain está implementado nesses sites. Ao interagir com um widget da Outbrain, você é informado
por um texto que faz referência à Outbrain (ex.: “Recomendado pela Outbrain” ou “by Outbrain” ao lado das recomendações).
Ao clicar no link que faz referência à Outbrain, você verá um aviso detalhado que permite acessar o Perfil de Interesse da
Outbrain, que fornece uma visualização geral dos tipos de categorias de dados da Outbrain que podem ser usados para fazer
suas recomendações. Ele também permite optar por recusar recomendações personalizadas. Veja mais aqui.
Exemplo de widget da Outbrain

(a) Quais informações coletamos e por quê
Usamos UUIDs, endereço IP e outras Informações de Uso para poder lhe oferecer recomendações
interessantes. As recomendações da Outbrain podem ser pagas por um anunciante que redireciona
você para um novo website ou podem ser orgânicas, com link para outra página no site do mesmo
anunciante.

UUID.
Quando, como usuário, você visita pela primeira vez um Site Parceiro (ex.: CNN.com), a Outbrain instala
um cookie no seu dispositivo para gerar um UUID (identificador único de usuário). Nós catalogamos e
analisamos o conteúdo que você consome nos Sites Parceiros. Nossas recomendações baseiam-se
em: (i) histórico de navegação; (ii) padrões de navegação similares de outros Usuários; (ii)
recomendações geralmente populares entre o público da Outbrain atualmente; (iv) um certo grau de
aleatoriedade; e (v) requisitos de público-alvo que podem ser fornecidos ou solicitados por nossos
clientes Amplify. Por exemplo, a Outbrain pode saber que o UUID 123 (que poderia ser você no seu
iPhone X acessando o jornal Guardian usando o Chrome como navegador) gosta de ler sobre destinos
de férias remotos e que pessoas que gostam de ler sobre destinos de férias remotos também gostam
de ler sobre comida exótica.
O UUID é uma sequência de números e/ou letras. Esse UUID vincula-se ao seu dispositivo e varia
conforme o navegador que você usa. Em outras palavras, a Outbrain registra um UUID diferente
dependendo do aparelho e/ou navegador que você está usando ao acessar os Sites Parceiros. Por
exemplo, isso significa que você terá um UUID quando visitar um Site Parceiro a partir do seu celular
usando o navegador Safari e outro UUID ao visitar um Site Parceiro do seu iPad usando o navegador
Safari. A Outbrain combinará e consolidará o UUID de um aparelho móvel (celular ou tablet) por um
navegador que depois acessa um aplicativo (ou vice-versa) a partir do mesmo dispositivo.
Atribuir um UUID permite à Outbrain associar as visualizações das páginas visitadas e cliques nas
recomendações da Outbrain desse UUID – tudo com o objetivo de fornecer recomendações
interessantes.

Endereço IP e outras Informações de Uso.

Coletamos um UUID conforme explicado acima e ainda as seguintes informações: (i) endereço IP
(depois anonimizado com base nos padrões do setor); (ii) dados do Agente do Usuário: tipo de
dispositivo (ex.: iPhone), tipo de navegador (ex.: Chrome), sistema operacional (ex.: iOS); (iii) páginas
visitadas; (iv) horário da visita; e (v) URLs de encaminhamento e outras informações normalmente
transmitidas em solicitações HTTP.
As informações estatísticas acima nos fornecem dados de como muitos Usuários visitaram
determinada página dos nossos Sites Parceiros que tem o widget da Outbrain instalado, quanto tempo
cada Usuário ficou nessa página, o tipo de conteúdo na página em que clicou e como foi seu
engajamento geral com a página em questão. Essas informações só são dados pessoais quando
associadas a um UUID.
(b) Quais cookies e outras tecnologias similares utilizamos
Consulte esta Tabela de Cookies em “Usuários” para uma lista detalhada dos cookies internos que
usamos quando você interage com Sites Parceiros que tenham a tecnologia Outbrain implementada.
Ao clicar no link para uma das nossas recomendações, o anunciante Amplify que patrocina a
recomendação pode instalar cookies no seu aparelho via redirecionamentos antes da chegada à
página de destino das recomendações ou ao chegar à página de destino. Nesses casos, você estará
sujeito à política de privacidade desse anunciante.
Além do widget visível em Sites Parceiros da Outbrain, determinados anunciantes Outbrain podem
implementar o pixel Outbrain nos seus websites. O pixel Outbrain determina se o usuário que acessa a
página na qual o pixel está instalado possui um UUID Outbrain. Se houver um UUID associado a esse
usuário final, a Outbrain permitirá que anunciantes redirecionem sua publicidade a esses UUIDs e/ou
fornecerá aos anunciantes o número total de UUIDs que acessaram a página em questão. Se não
houver UUID Outbrain associado ao usuário que visitou a página, o pixel Outbrain não coletará nenhuma
informação sobre o usuário. Encorajamos anunciantes a comunicar o uso do pixel Outbrain nos seus
próprios websites. A Outbrain não combina informações do pixel a perfis UUID.
Pontos de dados como visualizações de páginas e cliques são vinculados a um UUID particular e
mantidos por 13 meses. Por exemplo: se o UUID 123 leu um artigo em 31 de dezembro de 2017, em 1º
de fevereiro de 2018 esse artigo deixará de fazer parte do perfil UUID 123.
(c) Como podemos compartilhar informações
A Outbrain não compartilha perfis de Usuário com nenhum terceiro. Contudo, podemos compartilhar o
UUID com determinados parceiros para fins de sincronização de cookies ou com base em requisitos
técnicos. Consulte também a seção de Compartilhamento desta Política de Privacidade.
(d) Seus direitos

Recusa à Outbrain.
Você pode optar por recusar as recomendações personalizadas da Outbrain a qualquer momento.
Consulte o Perfil de Interesse da Outbrain para uma visualização geral dos dados que a Outbrain
conhece a seu respeito e pode usar para fazer suas recomendações. O Perfil de Interesse também
permite optar por recusar recomendações personalizadas (você também pode fazer a recusa

simplesmente clicando aqui). Note que a recusa nos navegadores é feita pelo Perfil de Interesse da
Outbrain, mas que a recusa de recomendações personalizadas em aplicativos é feita pelas
configurações do seu dispositivo (veja exemplos de passo a passo no Perfil de Interesse).
IMPORTANTE – mesmo fazendo a recusa à Outbrain:
Você ainda verá recomendações da Outbrain. Recusar o rastreamento para personalização da
Outbrain não significa que você deixará de receber recomendações da Outbrain. Em vez disso,
significa que as recomendações da Outbrain não serão personalizadas. As recomendações ainda
usarão informações sobre o documento que você está visualizando (ou seja, informações
contextuais) para lhe fornecer recomendações na página em questão.
A recusa baseia-se em cookies e é específica para cada dispositivo/navegador. Se você navegar na

internet em diferentes dispositivos e/ou navegadores, você precisará fazer a recusa em cada aparelho e/ou navegador
para que possamos impedir o rastreamento para personalização em todos eles. Pela mesma razão, se você comprar
um novo dispositivo, mudar de navegador ou excluir (ou limpar) o cookie de recusa, será necessário fazer a recusa
novamente. Recusar o rastreamento para personalização não significa bloquear cookies.

Para garantir a exclusão do perfil vinculado ao seu UUID, não exclua seu cookie de recusa da
Outbrain por ao menos 21 dias. Sua recusa às recomendações personalizadas da Outbrain entra em vigor

imediatamente. No entanto, se o seu navegador permite armazenamento local e você aceitar novamente as
recomendações personalizadas da Outbrain dentro de 21 dias após sua recusa, é possível que seu perfil anterior seja
revinculado ao seu UUID. Se você não fizer nova aceitação dentro de 21 dias, seu perfil será excluído e não poderá ser
recuperado.
Como acontece na maioria das recusas, a recusa à Outbrain no navegador é feita usando um cookie. O cookie de
recusa é feito para ser mantido, a fim de cumprir as preferências do usuário. No entanto, o recurso de “Prevenção de
Rastreamento Inteligente” do Safari no iOS 11 pode impactar na persistência dos cookies entre websites após uma
janela de 24 horas. Sugerimos usar outro navegador ou bloquear todos os cookies de terceiros do navegador para que
você faça a recusa sem precisar depender de nenhuma metodologia de recusa de nenhuma empresa.

Opções adicionais de recusa.
Você também pode optar por recusar receber anúncios personalizados oferecidos por nós ou outras
empresas de publicidade usando ferramentas de entidades do setor, como as páginas da NAI ou as
diversas páginas baseadas na DAA (DAA, http://www.aboutads.info/choices; DAAC,
www.youradchoices.ca/choices e/ou EDAA www.youronlinechoices.eu). Visitando as páginas da NAI,
DAA, DAAC ou EDAA pró-escolha do consumidor permite recusar todos ou alguns dos serviços dos
membros participantes. Como ocorre na recusa junto à Outbrain, essas recusas não significam que
você deixará de receber todos os anúncios: eles só deixarão de ser sob medida para você. Você pode
continuar a receber anúncios; por exemplo, com base no website específico que você está visualizando
(ou seja, anúncios baseados no contexto). E se os seus navegadores estiverem configurados para
rejeitar cookies quando você visitar as páginas pró-escolha do consumidor da DAA, DAAC ou EDAA, a
recusa também pode não funcionar corretamente.

Bases legais.
Os fundamentos legais da Outbrain para processar dados pessoais de Usuários apoiam-se nas bases
legais determinadas por cada um dos nossos Sites Parceiros. Cada Site Parceiro baseia-se em
consentimento ou interesse legítimo. Consulte a política de privacidade aplicável dos Sites Parceiros

para mais informações sobre as bases legais utilizadas. Se um Parceiro se basear no seu consentimento, a Outbrain não
instalará um cookie nos seus aparelhos sem que você tenha dado seu consentimento no respectivo Site Parceiro.

Parceiros Comerciais: Você é um “Parceiro Comercial” ao se cadastrar (ou trocar e-mails com a Outbrain) em nome da
empresa para a qual trabalha para utilizar os serviços Outbrain Amplify ou Outbrain Engage. Veja mais aqui.

(a) Quais informações coletamos e por quê
Você pode fornecer determinados dados pessoais (como endereço de e-mail) ao se inscrever para os serviços Amplify ou
Engage ou se comunicar ou interagir conosco por outros meios. Se você se inscrever para se tornar Parceiro Comercial,
podemos solicitar informações adicionais suas via formulários de inscrição para anunciante, pedidos de inserção e outros
meios. Coletamos informações automaticamente sobre as ações do seu nome de usuário no painel da Outbrain. Por exemplo,
se como Parceiro Comercial Amplify você alterar o custo por clique de uma de suas campanhas, o registro de auditoria da
Outbrain terá o histórico de todas essas ações.
Coletamos e processamos os dados pessoais acima para cumprir nossas obrigações nos termos do nosso acordo como
Parceiro Comercial (ou potencial Parceiro Comercial) seu, inclusive para:
responder às suas perguntas e solicitações;
fornecer acesso a determinadas funções e recursos dos nossos serviços Amplify ou Engage (ex.: para fornecimento e
manutenção da sua conta no painel);
verificar sua identidade;
nos comunicar com você sobre sua conta, nossos produtos e promoções disponíveis relevantes para o seu uso do serviço
Amplify ou Engage.
(b) Quais cookies e outras tecnologias similares utilizamos
Consulte esta Tabela de Cookies em “Parceiros Comerciais” para uma lista detalhada dos cookies (e os respectivos períodos
de retenção) que usamos com Parceiros Comerciais.
(c) Como podemos compartilhar informações
Podemos revelar determinadas informações de Parceiros Comerciais a fornecedores, prestadores de serviços ou outros que
auxiliem a Outbrain na prestação dos seus serviços (ex.: processamento de cartões de crédito). Consulte também a seção de
Compartilhamento desta Política de Privacidade.
(d) Seus direitos
Se, como Parceiro Comercial, você deseja verificar, corrigir, atualizar ou solicitar desativação das suas informações, você pode
acessar o painel da Outbrain para editar suas preferências de perfil ou nos contatar em support@outbrain.com. Se você está
recebendo e-mails da Outbrain, você pode se “descadastrar” acessando o link nos e-mails. Observe que o descadastramento
pode não desativar o recebimento de notificações importantes para o fornecimento dos serviços Amplify ou Engage (ex.:
faturas por e-mail).
A base legal da Outbrain para processar dados pessoais dos Parceiros Comerciais é o seu interesse legítimo.

3. Como mantemos a segurança das informações, transferências fora do EEE,
compartilhamento e períodos de retenção

+

Segurança
A Outbrain possui uma equipe de segurança dedicada. Mantemos rigorosos controles sobre os dados que coletamos, mantendo-

os em bancos de dados protegidos com firewall e permissões de acesso estritamente limitadas e controladas, para garantir sua
segurança. Verifique nossos padrões de segurança para mais informações.
Parceiros Comerciais têm acesso a certos recursos protegidos por senha dos serviços Amplify ou Engage. Eles são responsáveis
por manter sua senha confidencial. Lembre-se que, infelizmente, a transmissão de informações via internet não é totalmente
segura. Um tipo de fraude comum na internet é conhecido como spoofing ou phishing. Ele ocorre quando você recebe um e-mail
de uma fonte que parece legítima solicitando dados pessoais seus. Tenha em mente que não lhe mandaremos nenhum e-mail
solicitando a verificação de cartão de crédito, informações bancárias ou quaisquer outros dados pessoais. Se você vier a receber
um e-mail que pareça ser nosso solicitando essas informações suas, não responda e não clique em nenhum link constante no email. Em vez disso, pedimos que nos encaminhe o e-mail para legal@outbrain.com para que possamos investigar possíveis casos
de fraude pela internet.

Transferências de dados fora da UE/do EEE
Quando transferimos dados pessoais do Espaço Econômico Europeu a outros países nos quais as leis aplicáveis não oferecem o
mesmo nível de proteção à privacidade dos dados que nos Territórios Europeus, tomamos medidas para fornecer um nível
adequado de proteção à privacidade dos dados. Em outras palavras, seus direitos e proteções são conservados com seus dados.
Por exemplo: usamos cláusulas contratuais aprovadas e outras medidas criadas para garantir que os receptores dos seus dados
pessoais os protejam.

Compartilhamento
Adicionalmente à descrição de como podemos revelar seus dados pessoais para cada tipo de usuário, também podemos divulgar
dados pessoais nos seguintes casos:
Dentro do grupo de empresas controladas pela Outbrain, por razões internas, principalmente para fins comerciais e
operacionais;
Se passarmos por uma transição comercial, como uma fusão, aquisição por outra empresa ou venda total ou parcial dos
nossos ativos, seus dados pessoais provavelmente estarão entre os ativos transferidos;
Quando legalmente exigido (ex.: para cooperar com investigações para aplicação da lei ou outros procedimentos legais);
e/ou
Para reagir a emergências reais.
Adicionalmente, combinamos seus dados pessoais aos dos outros usuários para compartilhar informações sobre tendências e
reunir estatísticas de usuários com terceiros, sempre de forma agregada e anonimizada.

Retenção de dados
O período de retenção para cada um dos cookies usados pela Outbrain (seja por ela mesma ou em nosso nome por terceiros) está
descrito na Tabela de Cookies.
A Outbrain também mantém uma Política de Retenção de Dados que detalha o período de retenção de dados pessoais com base
em nossa análise do prazo razoável em que é necessário manter cada dado específico para fins legais ou comerciais. Quando não
precisamos mais dos dados pessoais, os excluímos ou destruímos com segurança. Dados agregados, que não são capazes de
identificar um dispositivo/navegador (ou indivíduo) e são usados para fins de relatórios e análise, são mantidos enquanto
comercialmente necessários.

4. Crianças

+

Nenhum dos nossos serviços é destinado a crianças menores de 16 anos. Não coletamos deliberadamente dados pessoais de
menores de 16 anos de idade. Se durante a coleta constatarmos que um Visitante do Site, Usuário ou Parceiro Comercial é menor
de 16 anos, não usaremos ou manteremos seus dados pessoais. Se tomarmos ciência de que involuntariamente coletamos dados
pessoais de uma criança menor de 16 anos, tomaremos medidas razoáveis para excluir tais informações dos nossos registros. Se
você é criança, pedimos que vá brincar no quintal em vez de usar ou interagir com a Outbrain!

5. Cidadãos do Território Europeu

+

Em conformidade com as leis de privacidade europeias, especialmente com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia (RGPD), a Outbrain fornece direitos adicionais específicos a cidadãos dos Territórios Europeus, como o direito de acesso,
retificação, contestação, reclamação, exclusão e bloqueio. Mais especificamente:
o direito de perguntar se ou quais dados pessoais estão sendo processados por nós e o direito de solicitar que os dados
pessoais sejam corrigidos ou alterados;
em determinadas circunstâncias, o direito de solicitar a exclusão de dados pessoais;
em determinadas circunstâncias, o direito de exigir restrições no processamento de dados pessoais;
o direito de cancelar seu consentimento para processamento e uso dos seus dados, total ou parcialmente e a qualquer
momento, com validade para o futuro;
o direito de receber seus dados pessoais em formato comum, estruturado e mecanicamente legível;
o direito de contatar nosso responsável pela proteção dos dados se tiver perguntas, comentários, reclamações ou
solicitações relacionadas à nossa declaração sobre proteção de dados e o processamento dos seus dados pessoais;
o direito de reclamar à autoridade supervisora responsável caso acredite que o processamento dos seus dados pessoais
está violando a legislação.
Além dos itens acima, relacionamos determinados direitos para cdadãos do Território Europeu ao longo desta Política de
Privacidade. Nos termos do RGPD, são considerados “Territórios Europeus” o Espaço Econômico Europeu (EEE) e a Suíça. Para os
fins desta Política de Privacidade, o termo “Territórios Europeus” deve continuar a incluir o Reino Unido mesmo após sua retirada
do Espaço Econômico Europeu em decorrência do Brexit.
Em caso de perguntas sobre o exercício de quaisquer dos direitos acima, envie um e-mail a privacyquestions@outbrain.com.

6. Direitos de privacidade da Califórnia

+

Conforme o Código Civil da Califórnia, EUA, nos termos das seções 1798.83–1798.84, os residentes da Califórnia têm direito de
nos solicitar uma notificação que descreva quais categorias de informações pessoais compartilhamos com terceiros ou afiliados
corporativos para os fins de marketing direto desses terceiros ou afiliados corporativos. Essa notificação identificará as
categorias de informações compartilhadas e incluirá uma lista dos terceiros e afiliados com os quais foram compartilhadas, junto
com os respectivos nomes e endereços. Se você é residente da Califórnia e gostaria de receber uma cópia dessa notificação,
envie sua solicitação por escrito a PrivacyQuestions@outbrain.com ou ao seguinte endereço: Outbrain Inc., 39 West 13th Street,
3rd floor, New York, NY 10011, USA. Pedimos que aguarde 30 dias para a resposta.

7. Comunicazione antitracciamento (“Do Not Track”)

+

Alguns navegadores transmitem sinais Do Not Track (DNT), ou Não Rastrear, aos websites. Como não há
consenso sobre como interpretar o sinal DNT, a Outbrain atualmente não altera, modifica ou responde a
solicitações ou sinais DNT desses navegadores. Continuaremos a monitorar a atuação do setor nesse
âmbito e reavaliaremos nossas práticas relacionadas a DNT se necessário. Enquanto isso, você pode
utilizar as várias outras ferramentas que fornecemos para controlar a coleta e o uso de dados, incluindo a
possibilidade de optar por recusar o recebimento de recomendações personalizadas na seção Usuários.

8. Como esta Política de Privacidade pode mudar

+

De tempos em tempos, podemos fazer alterações nesta Política de Privacidade. Nesse caso, colocaremos
um aviso em destaque, visível para você como Visitante do Site ou Parceiro Comercial. Contudo, não
temos meios para alertar Usuários sobre atualizações. Recomendamos que você verifique aqui
periodicamente se a Política de Privacidade foi atualizada. Sempre exibiremos a data da última alteração
da Política de Privacidade no topo da página, para que você saiba a última vez em que foi revisada.

