Política de Privacidade e de Cookies
Versão 1.0

PARTE A: COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS
PESSOAIS

Questões de privacidade relativas à Web

Respeitamos sua privacidade e valorizamos a confiança depositada em nós,
quando você compartilha suas informações pessoais conosco. A forma como
poderemos coletar e usar as suas informações, e as suas opções referentes
ao nosso uso de suas informações pessoais serão discutidas nessa Política
de privacidade e de cookies (“a Política”)

Poderemos coletar dados sobre você quando inserir informações
em nosso Website, inscrever-se para receber informativos, comunicados
à imprensa ou outros periódicos por e-mail, ou responder a pesquisas
ou a comunicações de marketing.

A Política descreve as nossas práticas de uso de informações referentes
ao uso deste website (“nosso Website”) e ao investimento nos fundos
Franklin Templeton e Franklin Mutual Series Funds ( “o Fundo”).

Informação sobre a privacidade de nosso Fundo
Quando você investe em nosso Fundo, coletamos e usamos as seguintes
informações para administrar suas contas e responder às suas solicitações:
• Informações que recebemos de você em formulários de adesão
ou outros, seja em meio físico ou eletrônico. Por exemplo, essas
informações incluem nome, endereço, data de nascimento, opções
de investimentos, informações de beneficiários e possivelmente
informações de sua conta bancária e/ou seu e-mail pessoal, se você
estiver aderindo a determinadas opções de conta;
• Informações sobre suas transações ou o histórico de sua conta conosco
ou com outras empresas que sejam parte da Franklin Templeton
Investments, incluindo transações solicitadas em nosso Website;
• Suas comunicações conosco referentes aos seus investimentos; e
• Outras informações gerais que possamos obter sobre você, como
informações demográficas.

Política de divulgação
Para melhor administrar suas contas e oferecer mais opções, poderemos
compartilhar informações pessoais não públicas com outras empresas
da Franklin Templeton, como consultores de investimentos, o distribuidor
de nossos fundos e fornecedores de serviços financeiros que ofereçam
produtos e serviços bancários, de fideicomisso e custódia.
Apenas compartilharemos informações pessoais não públicas com
terceiros nas estritas circunstâncias permitidas por lei. Por exemplo,
isso inclui situações onde precisamos compartilhar informações com
empresas que trabalhem em nosso nome para administrar ou manter
sua conta ou processar transações que você tenha solicitado, quando
a divulgação for para alguém que esteja representando você, ou quando
for exigido por lei (por exemplo, em resposta a um processo legal).
Adicionalmente, asseguraremos que qualquer empresa externa que
estiver nos ajudando na divulgação de nossos produtos e serviços ou com
quem temos contratos de divulgação conjunta, estejam sob obrigação
contratual de proteger a confidencialidade de suas informações
e de usá-las apenas para prestar os serviços que solicitamos.

Confidencialidade e segurança
Nossos funcionários são obrigados a seguir procedimentos para
a manutenção da confidencialidade das informações pessoais não
públicas de nossos investidores. Além disso, mantemos salvaguardas
físicas, eletrônicas e procedimentais para proteger as informações. Isso
inclui conduzir avaliações constantes de nossos sistemas que contenham
informações de investidores e fazer alterações quando apropriado.

Informações que coletamos

Coletamos informações de contato através de nosso Website, como o seu
nome e endereço de e-mail. A decisão de fornecer essas informações
é opcional. Entretanto, se você decidir não fornecer essas informações,
talvez não seja capaz de acessar determinados conteúdos ou recursos,
disponíveis em nosso Website ou por meio dele.
Também coletamos as seguintes informações por meio de nosso Website:
• Informações sobre o dispositivo (por exemplo, marca e modelo
do dispositivo, tamanho da tela);
• Números de identificação exclusivos (por exemplo, endereço IP e ID
do dispositivo);
• Informações do navegador (por exemplo, URL, tipo de navegador,
páginas visitadas); e
• Informações comportamentais (p.e. informações sobre
o comportamento ou prováveis interesses pessoais, que sejam
relativos àquelas pessoas e podem ser usados para segmentar
interesses).

Como usamos as informações
As informações que coletamos permitem-nos:
• Personalizar seu uso em nosso Website;
• Fornecer produtos e serviços que você tenha solicitado;
• Administrar o Website, investigar quaisquer reclamações e prestar
serviços ao cliente;
• Fornecer a você informações e ofertas de produtos e serviços
que possam ser de seu interesse (veja “Comunicações de marketing”
abaixo);
• Reunir informações para gerar análises estatísticas e de tendências; e
• Atender a requisitos legais, regulatórios e de conformidade.
Informações de pesquisas. Poderemos, ocasionalmente, solicitar que você
participe de uma rápida pesquisa, para nos auxiliar a encontrar formas
de melhorar nosso Website. Caso opte por participar, as informações que
você fornecer não serão relacionadas diretamente a você.

Como compartilhamos informações
Somente divulgaremos suas informações pessoais a terceiros, conforme
descrito nesta Política:
• mediante legislação aplicável, no caso de a empresa ser fundida
ou vendida, na eventualidade da transferência parcial ou total
de nossos ativos (inclusive em caso de falência) ou, no caso de
alguma outra alteração corporativa, poderemos divulgar ou transferir
suas informações pessoais em decorrência de tal transação; e
• mediante legislação aplicável, quando acreditarmos ser necessário
para proteger nossa empresa ou nossos usuários, defender
nossos termos ou os direitos legais da empresa ou de outros,
ou para atender a uma solicitação de autoridades governamentais,
a um processo legal ou a outras obrigações legais.
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Comunicações de marketing. Manteremos você atualizado sobre detalhes
de nossos produtos e serviços por e-mail, usando as informações
fornecidas, caso tenha dado permissão para isso ao se registrar/
[inscrever]. Você poderá alterar suas preferências, entrando em contato
conosco conforme descrito abaixo.
Adicionalmente, asseguraremos que qualquer empresa externa que
estiver nos ajudando na divulgação de nossos produtos e serviços ou com
quem temos contratos de divulgação conjunta, estejam sob obrigação
contratual de proteger a confidencialidade de suas informações
e de usá-las apenas para prestar os serviços que solicitamos.
Transferências internacionais. Poderemos transferir algumas de suas
informações pessoais e mantê-las em servidores ou bancos de dados
fora da Área Econômica Europeia. Alguns desses países podem não ter
o nível de legislação de proteção de dados equivalente ao de sua localidade.
Se você estiver localizado fora dos Estados Unidos (“os EUA”), informamos
que processamos e armazenamos informações nos EUA.
Confidencialidade e segurança. Também implementamos medidas
razoáveis, técnicas e organizacionais, projetadas para proteger as suas
informações pessoais contra perda acidental e acesso, uso, alteração
ou divulgação na Internet não autorizados. Entretanto, a Internet
é um sistema aberto e não podemos garantir, como efetivamente não
garantimos, a segurança de qualquer informação que você transmitir no,
ou pelo, nosso Website ou que de outra forma mantivermos.
Links. Nosso Website poderá conter links para sites ou conteúdos
operados e mantidos por terceiros, sobre os quais não temos qualquer
controle. Consulte as políticas de privacidade destes sites (e aplicativos)
de terceiros para conhecer suas prática com relação à privacidade
e saber das opções que essas empresas oferecem a você a respeito
de suas informações pessoais.
Seus direitos a respeito das informações. Se você desejar ficar fora do
marketing direto, ou acessar, analisar, corrigir, atualizar, alterar ou
eliminar as informações pessoais que coletamos sobre você, ou limitar
nosso uso dessas informações, entre em contato conosco conforme
descrito abaixo (veja “Fale conosco”).
Mudanças nesta Política. Ocasionalmente poderemos alterar e/ou atualizar
esta Política. Se esta Política sofrer qualquer alteração, divulgaremos
uma versão atualizada nesta página. Recomendamos que você visite
regularmente esta página para garantir que esteja sempre ciente de nossas
práticas de uso de informações e de quaisquer alterações a elas. Quaisquer
alterações a esta Política entrarão em vigor quando divulgadas nesta página.
Fale conosco. Se você tiver qualquer dúvida, preocupação ou reclamação
e respeito desta Política e de nossas práticas de uso de informações,
entre em contato conosco.

Cookies
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que inclui um identificador
individual, enviado ao seu computador, telefone celular ou outro
dispositivo com acesso à Internet, por um servidor web quando você
visita um website. Os cookies são amplamente utilizados para que os
websites funcionem com eficiência e para coletar informações sobre
suas preferências on-line.

Como utilizamos cookies?
Utilizamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para customizar
conteúdos, fornecer recursos de mídia social e ver como os nossos
visitantes se movimentam em nosso site. Usamos essa informação para
decidir sobre formas de melhorar os serviços que prestamos a você.

Usamos todas ou algumas das seguintes categorias de cookies
em nosso site:
Cookies essenciais. Esses cookies são essenciais à operação de partes
de nosso site. Eles permitem que você navegue pelo nosso website e nos
ajudam a reconhecê-lo dentro do site, de modo a prestar serviços que
você tenha solicitado, tais como lembrar seus detalhes de acesso.
Cookies de funcionalidade. Esses cookies nos ajudam a customizar
o conteúdo de nosso site, com base em suas preferências. Eles lembram
de opções que você fez, tais como identificá-lo como um cliente
em especial, seu idioma, o país de onde você acessa nosso site
e quaisquer alterações que você tenha feito no tamanho do texto
ou em outras partes de nossas páginas. As informações que esses cookies
coletam poderão ser anônimas e não podem rastrear suas atividades
de navegação em outros sites.
Cookies de performance. Esses cookies coletam informações sobre como
você usa nosso website, para nos ajudar a melhorar questões como
a navegação e para nos ajudar a corrigir problemas ou erros técnicos.
Por exemplo, usamos esses cookies para nos ajudar a entender como
você chega ao nosso website, navega por ele ou o utiliza, e identificar
áreas ande podemos melhorar. A informação armazenada por esses
cookies nunca apresenta detalhes pessoais, a partir dos quais sua
identidade possa ser estabelecida.
Cookies de segmentação. Esses cookies coletam informações sobre seus
hábitos de navegação, para tornar o conteúdo que lhe oferecemos mais
relevante a você e a seus interesses. Eles também são utilizados para limitar
o número de vezes que você vê um conteúdo específico, bem como ajudam
a medir a eficácia de um anúncio em uma campanha de marketing.
Sinalizadores da web. Algumas de nossas páginas podem conter imagens
eletrônicas conhecidas como sinalizadores da web (também chamadas
de web beacons, gifs ou pixels transparentes) que nos permitem contar
os usuários que visitam nossas páginas. Os sinalizadores da web apenas
coletam informações limitadas, por exemplo o número de um cookie,
a hora e o dia da visualização de uma página e a descrição da página onde
o sinalizador reside. Também podemos ter sinalizadores colocados por
anunciantes de fora da empresa. Esses sinalizadores não contêm qualquer
informação que possa identificar diretamente a você.
Você pode encontrar mais informações sobre cookies, publicidade
comportamental e privacidade on-line em www.allaboutcookies.org
ou www.youronlinechoices.com.

Como rejeitar cookies?
A qualquer momento, você pode impedir que cookies sejam
implementados em seu navegador. Para obter instruções sobre como
bloquear, eliminar ou desabilitar quaisquer cookies, consulte a seção
de “Ajuda” ou “Suporte” de seu navegador. Esteja ciente de que,
ao eliminar nossos cookies ou desabilitar cookies futuros, você talvez
não seja capaz de acessar determinadas áreas ou determinados recursos
de nosso website.
Consulte os seguintes links para obter informações sobre a administração
e o bloqueio de cookies, de acordo com seu navegador:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Você também pode administrar a armazenagem de cookies utilizando
(conforme acima): www.youronlinechoices.com.
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PARTE B: EMPRESAS E FUNDOS DO GRUPO
FRANKLIN TEMPLETON
A Franklin Templeton e todas as empresas do grupo, abaixo apresentadas,
terão acesso à informação sobre as pessoas que se encontram ao abrigo
deste Aviso. No entanto, apenas os controladores de dados competentes
poderão aceder aos dados dos investidores.

Como poderá Contactar-Nos
Se uma pessoa quiser exercer os seus direitos individuais ou colocar
questões, dúvidas ou reclamações sobre este Aviso ou sobre as nossas
práticas de privacidade, solicitamos que nos contacte para a morada
relevante, de acordo com o seu país, listadas abaixo. Deverá colocar
o destinatário no envelope da seguinte forma: “FAO Data Protection Officer”.
Alternativamente, o nosso Responsável pela Proteção de Dados poderá
ser contactado diretamente em:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Endereço de Email: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Empresa do Grupo Franklin Templeton
BRAZIL:
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima
3311, 5o andar
São Paulo, SP 04538-133, Brasil
Endereço de Email: salesbrasil@franklintempleton.com

MEXICO:
Franklin Templeton Investment Services México, S. DE R.L.,
Av. Paseo de la Reforma 342,
Piso 8,
Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc,
México DF.
C.P. 06600
Endereço de Email: Mexico@franklintempleton.com

OFFSHORE AMERICAS:
Franklin Templeton Investments
Offshore Client Dealer Services
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, Florida 33716
Endereço de Email: stpcds@franklintempleton.com
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