
       
 

PRIVACY POLICY 

 

Effective as of October 11th, 2019 

 

We at Avenue Global Advisors LLC ("AGA," 

"we," "us," or "our") have created this 

privacy policy (this "Privacy Policy") 

because we want you to know how 

information you provide to us is used and 

shared. This Privacy Policy relates to the 

information collection and use practices of 

AGA in connection with our mobile 

applications digital platforms, products, 

software, services, and websites 

(collectively, the “Service”). 

 

 

 

By accessing our Service, you are agreeing to 

the terms of this Privacy Policy and the 

accompanying Terms found HERE.  

Capitalized terms not defined in this Privacy 

Policy shall have the meaning set forth in our 

Terms. 

 

 

Scope of This Policy 

 

The Service is operated by AGA in the 

United States (US), and complies with US 

law. If you are located outside of the US, 

please be aware that any information you 

provide to us may be transferred to, 

processed, maintained, and used on 

computers, servers, and systems located 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Vigente a partir de 11 de outubro de 2019 

 

Nós da Avenue Global Advisors LLC 

(“AGA”, “nós”, “nosso” ou “nossa”) 

criamos esta política de privacidade (esta 

“Política de Privacidade”) porque 

queremos que você saiba como as 

informações que você nos fornece são 

usadas e compartilhadas. Esta Política de 

Privacidade refere-se à coleta de 

informações e práticas de uso da AGA em 

conexão com nossas plataformas digitais, 

produtos, software, serviços e sites de 

aplicativos para dispositivos móveis 

(coletivamente, o “Serviço”). 

 

Ao acessar nosso Serviço, você concorda 

com os termos desta Política de Privacidade 

e com os Termos relacionados encontrados 

AQUI.  Os termos em letra maiúscula não 

definidos nesta Política de Privacidade 

devem ter o significado estabelecido em 

nossos Termos. 

 

Escopo desta Política 

 

O Serviço é operado pela AGA nos Estados 

Unidos (EUA) e está em conformidade 

com a legislação dos EUA. Se você estiver 

fora dos EUA, lembre-se de que qualquer 

informação que você nos forneça pode ser 

transferida, processada, mantida e usada 

em computadores, servidores e sistemas 

https://pit.avenue.us/disclosures
https://pit.avenue.us/disclosures


       
outside of your home country, where the 

data protection laws may not be as 

protective as those in your jurisdiction.  

 

 

Information We Collect and How We Use It 

 

 

In the course of operating the Service, we will 

collect (and/or receive) the following types of 

information.  You authorize us to collect and/or 

receive such information. 

 

Contact Information 

 

We collect contact information from users 

(even those who are not account holders) 

who wish to, as applicable, obtain 

information or support, receive product and 

service offers from us and from our 

marketing partners, or purchase our 

products or services. Contact information 

typically includes your name, email 

address, and company name. 

 

 

Use of the Service 

 

In order to have full use of the Service, you 

must create an account via a login and 

password and submit an application. When 

submitting an application, you will be asked 

to provide certain personal information, 

such as your name, physical address, 

employment details, number of dependents, 

tax identification number (or similar 

localizados fora do seu país de origem, 

onde as leis de proteção de dados podem 

não ser tão protetoras quanto aquelas em 

sua jurisdição.  

 

Informações que Coletamos e Como As 

Usamos 

 

Durante a operação do Serviço, coletamos (e/ ou 

recebemos) os seguintes tipos de informações.  

Você nos autoriza a coletar e / ou receber essas 

informações. 

 

Informações de Contato 

 

Coletamos informações de contato de 

usuários (mesmo aqueles que não são 

titulares de conta) que desejam, 

conforme aplicável, obter informações ou 

suporte, receber ofertas de produto e 

serviço de nós e de nossos parceiros de 

marketing ou adquirir nossos produtos ou 

serviços. As informações de contato 

geralmente incluem seu nome, endereço 

de e-mail e nome da empresa. 

 

Uso do Serviço 

 

Para fazer pleno uso do Serviço, você 

deve criar uma conta através de um login 

e senha e realizar uma inscrição. Ao  

realizar uma inscrição, você deve fornecer 

determinadas informações pessoais, 

como nome, endereço físico, informações 

de emprego, número de dependentes, 

número de identificação fiscal (ou 



       
government identifier), and bank account 

details. This information is used to assess 

your financial situation and credit standing 

to allow use of the Service and facilitate 

proper account funding. Access to and 

review of such information is consented to 

in one or more Additional Agreements. 

 

 

 

From Your Activity 

 

In an ongoing effort to improve our Service, 

we automatically collect certain information 

regarding the activity of our users. This 

information includes the device from which 

you access the Service, your IP addresses, 

browser type and language, referring and 

exit pages and URLs, date and time, amount 

of time spent on particular pages, what 

sections of the Service you visit, and similar 

information concerning your use of the 

Service.  We may also collect information 

about your device, such as the type of device, 

your Advertising Identifier (IDFA or AdID), 

operating system and version, carrier, and 

network type. 

 

 

 

 

Geolocational Information 

 

While you are using the Service on a mobile device, 

we may, with your consent, automatically collect 

geolocational information from your mobile device, 

identificador governamental semelhante) 

e informações bancárias. Essas 

informações são usadas para avaliar sua 

situação financeira e sua capacidade de 

crédito para permitir o uso do Serviço e 

facilitar o financiamento adequado da 

conta. O acesso e a revisão dessas 

informações são consentidos em um ou 

mais Contratos Adicionais. 

 

A partir de sua atividade 

 

Em um esforço contínuo para melhorar 

nosso Serviço, coletamos 

automaticamente determinadas 

informações sobre a atividade de nossos 

usuários. Essas informações incluem o 

dispositivo no qual você acessa o Serviço, 

seus endereços IP, tipo e idioma do 

navegador, páginas e URLs de visita e 

saída, data e hora, quantidade de tempo 

gasto em páginas específicas, quais 

seções do Serviço você visita e similares 

informações sobre o uso do Serviço.  

Também podemos coletar informações 

sobre o seu dispositivo, como o tipo de 

dispositivo, seu Identificador de 

Propaganda (IDFA ou AdID), sistema 

operacional e versão, operadora e tipo de 

rede. 

 

Informações de Geolocalização 

 

Enquanto você usar o Serviço em um dispositivo 

móvel, podemos, com o seu consentimento, 

coletar automaticamente informações de 



       
wireless carrier, and/or certain third-party service 

providers.  Such information is collectively called the 

“Geolocational Information.”  Collection of 

Geolocational Information occurs only when the 

Service is running on your mobile device.  Although 

you may decline to allow us to collect Geolocational 

Information, if you decline, some of the functions 

and features of the Service may not be available to 

you on your mobile device. 

 

 

 

 

From Cookies 

 

Cookies are small packets of data that a 

web server stores on your computer's hard 

drive so that your computer will 

"remember" information about your visit. 

We may use both session cookies, which 

expire once you close your web browser, 

and persistent cookies, which stay on your 

computer until you delete them and other 

technologies to help us collect data and to 

enhance your experience with the Service.  

We may use cookies for various purposes, 

including, without limitation, to 

authenticate users, personalize your 

experience, analyze which portions of the 

Service are visited or used most frequently, 

and measure and optimize advertising and 

promotional effectiveness.   

 

 

If you do not want us to place a cookie on 

your hard drive, you may be able to turn 

geolocalização do seu dispositivo móvel, rede sem 

fio e / ou de certos provedores de serviços 

terceirizados.  Essas informações são 

coletivamente chamadas de “Informações de 

Geolocalização”.  A coleta de Informações de 

Geolocalização ocorre apenas quando o Serviço é 

executado no seu dispositivo móvel.  Embora você 

possa recusar nos dar permissão para coletar 

Informações de Geolocalização, se você recusar, 

algumas das funções e recursos do Serviço podem 

não ser disponibilizadas para você no seu 

dispositivo móvel. 

 

A partir de cookies 

 

Cookies são pequenos pacotes de dados 

que um servidor da web armazena no 

disco rígido do seu computador para que 

ele “lembre” as informações sobre sua 

visita. Podemos usar os cookies de 

sessão, que expiram após o fechamento 

do navegador, e os cookies persistentes, 

que permanecem no seu computador até 

que você os exclua, e outras tecnologias 

para coletar dados e aprimorar sua 

experiência com o Serviço.  Podemos usar 

cookies para várias finalidades, incluindo, 

sem limitação, autenticar usuários, 

personalizar sua experiência, analisar 

quais partes do Serviço são visitadas ou 

usadas com mais frequência e medir e 

otimizar a eficácia publicitária e 

promocional.   

 

Se você não quiser que coloquemos um 

cookie no seu disco rígido, você pode 



       
that feature off on your computer or mobile 

device. Please consult your Internet 

browser's documentation for information on 

how to do this. However, if you decide not to 

accept cookies from us, the Service may not 

function properly. 

 

 

Third-Party Analytics 

 

We may use one or more third–party 

analytics services (such as Google 

Analytics) to evaluate your use of the 

Service, to compile reports on activity 

(based on their collection of IP addresses, 

Internet service provider, browser type, 

operating system and language, referring 

and exit pages and URLs, data and time, 

amount of time spent on particular pages, 

what sections of the Service you visit, 

number of links clicked while on the Service, 

search terms and other similar usage data), 

and analyze performance metrics. These 

third parties use cookies and other 

technologies to help analyze and provide us 

the data. By accessing the Service, you 

consent, to the extent permitted under 

applicable law, to the processing of data 

about you by these analytics providers in the 

manner and for the purposes set out in this 

Privacy Policy. For more information on 

these third parties, including how to opt out 

from certain data collection, please visit the 

sites below. 

 

Google Analytics:     

desativar esse recurso no seu computador 

ou dispositivo móvel. Consulte a 

documentação do seu navegador de 

internet para obter informações sobre 

como fazer isso. No entanto, se você 

decidir não aceitar nossos cookies, o 

Serviço pode não funcionar corretamente. 

 

Analytics de Terceiros 

 

Podemos usar um ou mais serviços 

analíticos de terceiros (como o Google 

Analytics) para avaliar seu uso do Serviço, 

compilar relatórios de atividade (com 

base na coleta de endereços IP, provedor 

de serviços de internet, tipo de 

navegador, sistema operacional e idioma, 

páginas e URLs de visita e saída, data e 

hora, quantidade de tempo gasto em 

páginas específicas, quais seções do 

Serviço você visita, número de links 

clicados durante o Serviço, termos de 

pesquisa e outros dados de uso 

semelhantes) e analisar métricas de 

desempenho. Esses terceiros usam 

cookies e outras tecnologias para ajudar a 

analisar e nos fornecer os dados. Ao 

acessar o Serviço, você consente, na 

medida permitida pela lei aplicável, com o 

processamento de dados sobre você por 

esses provedores de serviços analíticos da 

maneira e para os fins estabelecidos nesta 

Política de Privacidade. Para obter mais 

informações sobre esses terceiros, 

incluindo como desativar a coleta de 

dados, visite os sites abaixo. 



       
https://www.google.com/analytics 

 

 

 

 

How we Use and Share Your Data 

 

Aggregate Data 

 

In an ongoing effort to better understand 

our users, we might analyze your 

information in aggregate form to operate, 

maintain, manage, and improve our 

Service. This aggregate information does 

not identify you personally. We may share 

this aggregate data with our affiliates, 

agents, and business partners. We may also 

disclose aggregated user statistics in order 

to describe our products and services to 

current and prospective business partners 

and to other third parties for other lawful 

purposes. 

 

 

Sharing with Third Parties 

 

We may engage other companies and 

individuals to perform certain business-

related functions on our behalf. Examples 

may include providing technical assistance, 

customer service, financial services, and 

marketing assistance. These other 

companies will have access to the personal 

information only as necessary to perform 

their functions and to the extent permitted 

by law, and our contracts with all such third 

 

Google Analytics:     

https://www.google.com/analytics 

 

 

Como Usamos e Compartilhamos Seus Dados 

 

Dados Agregados 

 

Em um esforço contínuo para entender 

melhor nossos usuários, podemos 

analisar suas informações de forma 

agregada para operar, manter, gerenciar 

e melhorar nosso Serviço. Essas 

informações agregadas não te identificam 

pessoalmente. Podemos compartilhar 

esses dados agregados com nossas 

afiliadas, agentes e parceiros comerciais. 

Também podemos divulgar estatísticas 

agregadas de usuário para descrever 

nossos produtos e serviços a parceiros 

comerciais atuais e possíveis e a outros 

terceiros para outros fins jurídicos. 

 

Compartilhamento com Terceiros 

 

Podemos contratar outras empresas e 

pessoas para desempenhar determinadas 

funções relacionadas ao negócio em nosso 

nome. Os exemplos podem incluir o 

fornecimento de assistência técnica, 

atendimento ao cliente, serviços 

financeiros e assistência de marketing. 

Essas outras empresas têm acesso 

somente às informações pessoais 

necessárias para execução de suas 

https://www.google.com/analytics
https://www.google.com/analytics


       
parties require them to protect the 

confidentiality of the Information we 

provide to them.  

 

 

 

We may also share your personal 

information with any of our parent 

companies, subsidiaries, affiliates, or other 

companies under common control with us.  

 

 

Business Transfers 

 

In the event of a merger, dissolution or 

similar corporate event, or the sale of all or 

substantially all of our assets, we expect 

that the information that we have collected, 

including personal information, would be 

transferred to the surviving entity in a 

merger or the acquiring entity. All such 

transfers shall be subject to our 

commitments with respect to the privacy 

and confidentiality of such personal 

information as set forth in this Privacy 

Policy. 

 

 

 

Disclosure to Public Authorities 

 

We are required to disclose personal 

information in response to lawful requests 

by public authorities, including for the 

purpose of meeting national security or law 

enforcement requirements. We may also 

funções e na extensão permitida por lei, e 

nossos contratos com todos esses 

terceiros exigem que eles protejam a 

confidencialidade das Informações que 

lhes fornecemos.  

 

Também podemos compartilhar suas 

informações pessoais com qualquer uma 

de nossas empresas controladoras, 

subsidiárias, afiliadas ou a outras 

empresas sob controle comum conosco.  

 

Transferências de Negócio 

 

No caso de fusão, dissolução ou evento 

corporativo semelhante, ou de venda de 

todos ou significativamente todos os 

nossos ativos, esperamos que as 

informações que coletamos, incluindo 

informações pessoais, sejam transferidas 

para a entidade sobrevivente em uma 

fusão ou para a entidade adquirente. 

Todas essas transferências devem ser 

submetidas aos nossos compromissos 

com relação à privacidade e 

confidencialidade de tais informações 

pessoais, conforme estabelecido nesta 

Política de Privacidade. 

 

Divulgação para Autoridades Públicas 

 

Somos obrigados a divulgar informações 

pessoais em resposta a solicitações 

jurídicas de autoridades públicas, 

inclusive com o objetivo de atender aos 

requisitos de segurança nacional ou de 



       
disclose personal information to other third 

parties when compelled to do so by 

government authorities or required by law 

or regulation including, but not limited to, in 

response to court orders and subpoenas. 

 

 

 

Personal Information Rights 

 

You have the right to access, correct, or 

amend your personal information by 

sending an email to us at 

customer@avenueglobaladvisors.com with 

“Privacy Policy” in the subject line or, as 

applicable, by logging into an account you 

have with us. Please allow us a reasonable 

time to respond to your request. 

 

 

Opt Out for Direct Marketing 

 

 

We will not share your information with non-

affiliated third parties (i.e., parties that are not 

our parent companies, subsidiaries, joint 

ventures, or other companies under common 

control with us) that may use such information 

to market to you, without obtaining your opt-

in consent. If you have opted-in for this kind of 

sharing, then you may: (i) choose to opt-out 

of such sharing by contacting us at 

customer@avenueglobaladvisors.com. or (ii) 

request certain information regarding our 

disclosure of such information to such non-

aplicação da lei. Também podemos 

divulgar informações pessoais a terceiros 

quando formos obrigados a fazê-lo por 

autoridades governamentais ou exigido 

por lei ou regulamento, incluindo, entre 

outros, em resposta a ordens judiciais e 

intimações. 

 

Direitos de Informações Pessoais 

 

Você tem o direito de acessar, corrigir ou 

alterar suas informações pessoais 

enviando um e-mail para 

customer@avenueglobaladvisors.com 

com o assunto “Política de Privacidade” 

ou, conforme aplicável, efetuando login 

em uma conta que você possui conosco. 

Permita-nos um tempo razoável para 

responder à sua solicitação. 

 

Opção de Descadastramento de Marketing 

direto 

 

Não compartilharemos suas informações 

com terceiros não afiliados (ou seja, partes 

que não são nossas empresas 

controladoras, subsidiárias, joint ventures 

ou outras empresas sob controle comum 

conosco), que podem usar essas 

informações para enviar conteúdo de 

marketing para você sem obter seu 

consentimento. Se você tiver optado por 

participar desse tipo de compartilhamento, 

você pode: (i) se descadastrar entrando em 

contato conosco pelo e-mail 

customer@avenueglobaladvisors.com ou 

mailto:customer@avenueglobaladvisors.com
mailto:customer@avenue.us
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com


       
affiliated third parties by contacting us at 

customer@avenueglobaladvisors.com. 

 

 

 

 

 

If you would like to opt-out of AGA’s sharing of 

your information with our affiliates so that such 

affiliates can use your information to market to 

you, please contact us 

customer@avenueglobaladvisors.com 

 

 

 

If you would like to opt-out of AGA’s sharing of 

information about your creditworthiness with 

our affiliates for such affiliates’ everyday 

business purposes, please contact us at 

customer@avenueglobaladvisors.com. 

 

 

Accessing and Modifying Personal Information 

and Communication Preferences 

 

If you have registered for the Service, you 

may access, review, and make changes to 

your personal information by following the 

instructions found on the Service.  In addition, 

you may manage your receipt of marketing 

and non-transactional communications by 

clicking on the “unsubscribe” link located on 

the bottom of any AGA marketing email.  

Registered users cannot opt out of receiving 

transactional e-mails related to their account.  

We will use commercially reasonable efforts to 

(ii) solicitar determinadas informações 

relacionadas à nossa divulgação dessas 

informações a terceiros não afiliados, 

entrando em contato conosco pelo e-mail 

customer@avenueglobaladvisors.com. 

 

Se você deseja se descadastrar do 

compartilhamento de suas informações pela 

AGA com nossas afiliadas, para que essas 

afiliadas não usem suas informações para 

envio de conteúdo de marketing, entre em 

contato conosco pelo e-mail 

customer@avenueglobaladvisors.com.  

 

Se você deseja cancelar o compartilhamento 

de informações da AGA sobre sua 

capacidade financeira com nossas afiliadas 

para fins comerciais diários dessas afiliadas, 

entre em contato conosco pelo e-mail 

customer@avenueglobaladvisors.com.  

 

Acessar e Modificar Informações Pessoais e 

Preferências de Comunicação 

 

Se você se registrou no Serviço, você 

pode acessar, revisar e alterar suas 

informações pessoais, seguindo as 

instruções encontradas no Serviço.  Além 

disso, você pode gerenciar o recebimento 

de comunicações de marketing e não 

transacionais clicando no link “cancelar 

inscrição”, localizado na parte inferior de 

qualquer e-mail de marketing da AGA.  Os 

usuários registrados não podem optar por 

não receber e-mails de transação 

relacionados à sua conta.  Faremos 

mailto:customer@avenue.us
mailto:customer@avenue.us
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com


       
process such requests in a timely manner.  

You should be aware, however, that it is not 

always possible to completely remove or 

modify information in our databases.  

 

 

 

Retention of Personal Information 

 

We will retain your personal information in 

a form that identifies you only for as long as 

it serves the purpose(s) for which it was 

initially collected as stated in this Privacy 

Policy, subsequently authorized, or as 

allowed under applicable law. 

 

 

 

How We Protect Your Information 

 

We take very seriously the security and 

privacy of the personal information that it 

collects pursuant to this Privacy Policy. 

Accordingly, we will implement reasonable 

and appropriate security measures to 

protect your personal information from loss, 

misuse and unauthorized access, 

disclosure, alteration and destruction, 

taking into account the risks involved in 

processing and the nature of such data, and 

comply with applicable laws and regulations. 

 

 

 

External Websites 

 

esforços comercialmente razoáveis para 

processar tais solicitações em tempo 

hábil.  No entanto, você deve ficar ciente 

de que nem sempre é possível remover ou 

modificar completamente as informações 

em nossos bancos de dados.  

 

Retenção de Informações Pessoais 

 

Retemos suas informações pessoais em 

um formulário que o identifica apenas 

pelo tempo em que elas servirem aos 

propósitos para os quais foram coletadas 

inicialmente, conforme declarado nesta 

Política de Privacidade, 

subsequentemente autorizado, ou 

conforme permitido pela lei aplicável. 

 

Como Protegemos Suas Informações 

 

Levamos muito a sério a segurança e a 

privacidade das informações pessoais 

coletadas de acordo com esta Política de 

Privacidade. Dessa forma, 

implementamos medidas de segurança 

razoáveis e apropriadas para proteger 

suas informações pessoais contra perda, 

uso indevido e acesso, divulgação, 

alteração e destruição não autorizados, 

levando em consideração os riscos 

envolvidos no processamento e na 

natureza de tais dados e em conformidade 

com as leis e regulamentos aplicáveis. 

 

Websites Externos 

 



       
The Service may contain links to third party 

websites. AGA has no control over the 

privacy practices or the content of any of our 

business partners, advertisers, sponsors, or 

other websites to which we provide links. As 

such, we are not responsible for the content 

or the privacy policies of those third party 

websites. You should check the applicable 

third party privacy policy and terms of use 

when visiting any other websites. 

 

 

 

Children  

 

We do not knowingly collect personal 

information from children under the age of 

13 through the Service.  If you are under 13, 

please do not give us any personal 

information.  We encourage parents and 

legal guardians to monitor their children’s 

Internet usage and to help enforce our 

Privacy Policy by instructing their children to 

never provide personal information without 

their permission.  If you have reason to 

believe that a child under the age of 13 has 

provided personal information to us, please 

contact us, and we will endeavor to delete 

that information from our databases. 

 

 

 

California Residents 

 

Under California Civil Code Section 1798.83, 

California residents who have an established 

O Serviço pode conter links para sites de 

terceiros. A AGA não tem controle sobre 

as práticas de privacidade ou o conteúdo 

de qualquer um de nossos parceiros 

comerciais, anunciantes, patrocinadores 

ou outros websites para os quais 

fornecemos links. Como tal, não somos 

responsáveis pelo conteúdo ou pelas 

políticas de privacidade desses websites 

de terceiros. Você deve verificar a política 

de privacidade de terceiros e os termos de 

uso ao visitar outros websites. 

 

Crianças  

 

Não coletamos intencionalmente 

informações pessoais de crianças menores 

de 13 anos através do Serviço.  Se você 

tem menos de 13 anos, não forneça 

nenhuma informação pessoal.  

Incentivamos os pais e responsáveis legais 

a monitorar o uso da internet por seus 

filhos e a ajudar a aplicar nossa Política de 

Privacidade, instruindo seus filhos a nunca 

fornecerem informações pessoais sem a 

permissão deles.  Se você tiver motivos 

para acreditar que uma criança com menos 

de 13 anos nos forneceu informações 

pessoais, entre em contato conosco, e nos 

esforçaremos para excluir essas 

informações de nossos bancos de dados. 

 

Residentes da Califórnia 

 

De acordo com a Seção 1798.83 do Código 

Civil da Califórnia, os residentes da 



       
business relationship with AGA may choose 

to opt out of our sharing your personal 

information with third parties for direct 

marketing purposes.  If you are a California 

resident and (1) you wish to opt out; or (2) 

you wish to request certain information 

regarding our disclosure of your personal 

information to third parties for the direct 

marketing purposes, please send an e-mail 

to customer@avenueglobaladvisors.com. 

 

 

 

In addition, AGA does not monitor, 

recognize, or honor any opt-out or do not 

track mechanisms, including general web 

browser “Do Not Track” settings and/or 

signals. 

 

 

Changes to This Privacy Policy 

 

This Privacy Policy is effective as of the date 

stated at the top of this Privacy Policy. We 

may change this Privacy Policy from time to 

time, and will post any changes on the 

Service or notify you via e-mail, at our 

option, as soon as they go into effect. By 

using the Service after we make any such 

changes to this Privacy Policy, you are 

deemed to have accepted such changes. 

Please refer back to this Privacy Policy on a 

regular basis. 

 

 

Language Disclaimer 

Califórnia que mantêm um relacionamento 

comercial com a AGA podem optar por não 

compartilhar suas informações pessoais 

com terceiros para fins de marketing 

direto.  Se você é um residente da 

Califórnia e (1) deseja se descadastrar; ou 

(2) deseja solicitar determinadas 

informações relacionadas à divulgação de 

suas informações pessoais a terceiros para 

fins de marketing direto, envie um e-mail 

para 

customer@avenueglobaladvisors.com.  

 

Além disso, a AGA não monitora, e 

reconhece ou respeita qualquer opção de 

descadastramento ou não rastreia 

mecanismos, incluindo configurações e / 

ou sinais gerais de “Não rastrear” do 

navegador web. 

 

Alterações desta Política de Privacidade 

 

Esta Política de Privacidade entra em vigor 

na data indicada na parte superior desta 

Política de Privacidade. Podemos alterar 

esta Política de Privacidade 

periodicamente e publicaremos quaisquer 

alterações no Serviço ou notificaremos 

você por e-mail, a nosso critério, assim 

que entrarem em vigor. Ao usar o Serviço 

depois de alterarmos esta Política de 

Privacidade, considera-se que você 

aceitou essas alterações. Consulte esta 

Política de Privacidade regularmente. 

 

Aviso de Idioma 

mailto:customer@avenue.us
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com


       
 

This Privacy Policy is presented in English 

and Portuguese. Portuguese version is 

presented merely for reference. In case of 

any inconsistence between English and 

Portuguese versions, English version shall 

prevail for all purposes. 

 

 

How to Contact Us 

 

If you have questions about this Privacy Policy, 

please e-mail us at 

customer@avenueglobaladvisors.com. 

 

 

 

Esta Política de Privacidade é apresentada 

em inglês e português. A versão em 

português é apresentada apenas para 

referência. Em caso de qualquer 

inconsistência entre as versões em inglês 

e português, a versão em inglês deve 

prevalecer para todos os fins. 

 

Como entrar em contato conosco 

 

Se você tiver dúvidas sobre esta Política de 

Privacidade, envie um e-mail para 

customer@avenueglobaladvisors.com .  

 

 

mailto:customer@avenue.us
mailto:customer@avenueglobaladvisors.com
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