
Privacy Policy 

Effective as of December 11, 2018 
 
We at Avenue Securities LLC ("Avenue," 
"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 Avenue in connection 
with our website located at https://avenue.us 
(the “Website”) and services provided through 
our investment platform (the “Platform”) 
made available to you through our Website 
and our mobile application (the “App”). 
 
 
 
Description of Users and Acceptance of 
Terms  
 
This Privacy Policy applies to visitors to the 
Website that view publicly-available content 
(“Visitors”) and end users who create an 
account on, or submit an application for full 
use of (e.g., investment capabilities), our 
Platform (“End Users”). 
 
 
By visiting our Website or creating an account 
on, or submitting an application for full use 
of, our Platform, you are agreeing to the terms 
of this Privacy Policy and the 
accompanying Terms of Use. 
 
Capitalized terms not defined in this Privacy 
Policy shall have the meaning set forth in our 
Terms of Use. 
 
 
Scope of This Policy 
 
The Website and App are operated by Avenue 
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 
outside of your home country, where the data 
protection laws may not be as protective as 
those in your jurisdiction.  
 
 

Política de Privacidade 
 

Início da vigência: 11 de Dezembro de 2018 
 

Nós da Avenue Securities LLC (“Avenue”, 
“nós”, ou “nosso(a)”) criamos essa política de 
privacidade (a “Política de Privacidade”) 
porque queremos que você saiba como as 
informações que nos são fornecidas por você 
são utilizadas e compartilhadas. Essa Política 
de Privacidade diz respeito à coleta de 
informações e ao uso das mesmas pela 
Avenue em conexão com nosso website, 
disponível em https://avenue.us (o “Website”) 
e os serviços prestados através de nossa 
plataforma de investimentos (a “Plataforma”), 
disponível a você no nosso Website e no 
nosso aplicativo para celular (o “App”). 
 
Descrição dos Usuários e Concordância dos 
Termos 
 
Essa Política de Privacidade se aplica à 
visitantes do Website que tenham contato com 
conteúdo disponível publicamente 
(“Visitantes”) e usuários finais que criarão 
uma conta na, ou submeterão uma solicitação 
para uso completo da, nossa Plataforma 
(“Usuários Finais”). 
 
Ao visitar nosso Website ou criar uma conta 
na Plataforma, ou submeter uma solicitação 
para uso completo da mesma, você aceita os 
termos desta Política de Privacidade e dos 
Termos de Uso que a acompanham.  
 
Os termos aqui iniciados em letra maiúscula 
não definidos nesta Política de Privacidade 
terão os significados a eles atribuídos nos 
nossos Termos de Uso. 
 
Escopo desta Política 
 
O Website e o App são operados pela Avenue 
nos Estados Unidos (EUA), e estão em 
conformidade com as leis dos EUA. Se você 
está localizado fora dos EUA, tenha em mente 
que qualquer informação que você forneça a 
nós poderá ser transferida, processada, 
mantida e utilizada em computadores, 
servidores e sistemas localizados fora do seu 
país, onde as leis podem não ser tão protetivas 
quanto àquelas da sua jurisdição. 
 
 

https://avenue.us/en/index.html#section5
https://storage.googleapis.com/proddocbox/terms_us_agreement.pdf
https://avenue.us/en/index.html#section5
https://avenue.us/en/index.html#section5
https://storage.googleapis.com/proddocbox/terms_us_agreement.pdf


Information We Collect and How We Use 
It 
 
Contact Information 
 
We collect contact information on our 
Website from Visitors who wish to, as 
applicable, obtain information or support, 
receive product and service offers from us and 
from our marketing partners, purchase our 
products or services, or enter our waitlist for 
Platform access. Contact information typically 
includes your name, email address, and 
company name.   
 
 
Use of the Platform 
 
In order to have full use of the Platform, End 
Users must create an account via a login and 
password and submit an application. When 
submitting an application, End Users are 
asked to provide certain personal information, 
such as their name, physical address, 
employment details, number of dependents, 
tax identification number (or similar 
government identifier), and bank account 
details. This information is used to assess the 
End User’s financial situation and credit 
standing to allow use of the Platform and 
facilitate proper account funding. Access to 
and review of such information is consented 
to in our Terms of Use.  
 
 
 
 
 
From Your Activity 
 
In an ongoing effort to improve our Website 
and App, we automatically collect certain 
information regarding the activity of Visitors 
and End Users. This information includes the 
device from which you access our Website or 
App, 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 Website 
or App you visit, and similar information 
concerning your use of the Website or App. 
 
 
 
 

Informações que Nós Coletamos e Como 
Nós a Utilizamos 
 
Informações de contato 
 
Nós coletamos informações de contato no 
nosso Website dos Visitantes que desejam, 
conforme aplicável, obter informações ou 
ajuda, receber produtos e serviços oferecidos 
por nós e nossos parceiros de marketing, 
compra de nossos produtos ou serviços, ou 
que acessam nossa lista de espera para acesso 
da Plataforma. Informações de contato 
tipicamente incluem seu nome, endereço de e-
mail e nome da empresa. 
  
Uso da Plataforma 
 
A fim de poder utilizar a Plataforma de 
maneira completa, Usuários Finais devem 
criar uma conta via login e senha e submeter 
uma solicitação de conta. Ao submeter uma 
solicitação de conta, os Usuários Finais são 
solicitados a fornecer certas informações 
pessoais, tais como seus nomes, endereços, 
informações sobre ocupação, número de 
dependentes, número de identificação fiscal 
(ou seu equivalente), e informações bancárias. 
Essas informações são utilizadas para acessar 
a situação financeira e de crédito do Usuário 
Final de forma a permitir o uso da Plataforma 
e facilitar o financiamento adequado da conta. 
O acesso e a revisão de tais informações 
foram consentidos de acordo com nossos 
Termos de Uso. 
 
 
 
Informações Obtidas da Sua Atividade 
 
No esforço contínuo para melhorar nosso 
Website e App, nós, automaticamente, 
coletamos certas informações relacionadas às 
atividades dos Visitantes e Usuários Finais. 
Essas informações incluem o dispositivo pelo 
qual você acessa nosso Website ou App, seu 
endereço de IP, tipo de browser e idioma, 
páginas de referência ou de saída e URLs, 
data e hora, tempo gasto em determinadas 
páginas, as seções do Website e do App que 
você visitou e informações similares a 
respeito do seu uso do Website ou App. 
 
 
 



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. If you do not 
want us to place a cookie on your hard drive, 
you may be able to turn 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 
Website 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 Website and the App 
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 Website 
or the App you visit, number of links clicked 
while on the Website or the App, 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 visiting the 
Website or App, 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: 
 https://www.google.com/analytics 
 
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 Website and App. This 
aggregate information does not identify you 
personally. We may share this aggregate data 

Informações Obtidas de Cookies 
 
Os Cookies são pequenos pacotes de dados 
que um servidor web armazena no disco 
rígido do seu computador para que seu 
computador “lembre” da informação visitada. 
Se você não quer que coloquemos um Cookie 
no seu disco rígido, você pode desabilitar esse 
recurso do seu computador ou dispositivo 
móvel. Consulte a documentação do seu 
browser de internet para se informar como 
fazer isso. Porém, se você optar por não 
aceitar cookies, o Website pode não funcionar 
corretamente. 
 
Informações Obtidas de Terceiros 
Analistas de Dados 
 
Nós poderemos utilizar um ou mais terceiros 
provedores de serviços de análise de dados 
(tais como Google Analytics) a fim de avaliar 
seu uso do Website e do App para compilar 
relatórios sobre sua atividade (baseados na 
coleta de realizado por esses terceiros dos 
seus endereços de IP, prestador de serviço de 
internet, tipo de browser, sistema operacional 
e idioma, páginas de referência e saída e 
URLs, data e hora, tempo gasto em 
determinadas páginas, as seções do Website e 
do App que você visitou, número de links em 
que clicou enquanto navegava no Website ou 
App, termos de pesquisa e outros dados 
similares de uso), e analisar métricas de 
performance. Esses terceiros utilizam cookies 
e outras tecnologias para apoiar a análise e 
nos fornecer os dados. Ao visitar o Website 
ou o App, você aceita, na extensão permitida 
pela legislação aplicável, o processamento dos 
seus dados por esses terceiros analistas na 
maneira e para os fins previstos nesta Política 
de Privacidade. Para mais informações sobre 
esses terceiros, incluindo como optar por 
excluir essa coleta de dados, acesse: 
 
 Google Analytics: 
 https://www.google.com/analytics 
  
Dados Agregados  
 
No esforço contínuo de melhor entender 
nossos usuários, nós poderemos analisar sua 
informação de forma agregada para operar, 
manter, administrar e melhorar nosso Website 
e App. Essa informação agregada não o 
identifica pessoalmente. Nós podemos 

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


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. We may 
also share your personal information with any 
of our parent companies, subsidiaries, 
affiliates, or other companies under common 
control with us for the purposes described 
herein. 
 
 
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 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. 
 
 

compartilhar esses dados agregados com 
nossos agentes, afiliadas e parceiros 
comerciais. Nós também podemos divulgar 
estatísticas do usuário de forma agregada para 
descrever nossos produtos e serviços a atuais 
ou potenciais parceiros comerciais e outros 
terceiros para outras finalidades legítimas.  
 
Compartilhamento com Terceiros 
 
Nós podemos contratar outras empresas ou 
indivíduos para desempenhar certas funções 
comerciais em nosso nome. Exemplos podem 
incluir prestadores de serviço de assistência 
técnica, serviços ao consumidor, serviços 
financeiros, e assistência de marketing. Essas 
outras empresas terão acesso às informações 
pessoas apenas no que for necessário para 
desempenhar suas respectivas funções, na 
extensão permitida pela legislação aplicável. 
Nós também podemos compartilhar suas 
informações pessoais com qualquer de nossas 
sociedades coligadas, subsidiárias ou outras 
sociedades sob controle comum para os 
propósitos ora descritos. 
 
Transferência de Negócios 
 
No evento de uma fusão, dissolução ou evento 
societário similar, ou venda de todos, ou parte 
relevante dos, nossos ativos, nós esperamos 
que as informações por nós coletadas, 
incluindo informações pessoais, sejam 
transferidas para a instituição sucessora, no 
caso de uma fusão, ou a instituição 
adquirente, no caso de uma venda. Todas 
essas transferências estão sujeitas aos nossos 
compromissos relacionados à privacidade e 
confidencialidade de informações pessoais, 
nos termos desta Política de Privacidade. 
 
Divulgação para as Autoridades Públicas 
 
Nós somos requeridos a divulgar informações 
pessoais em resposta a requerimentos legais 
de autoridades públicas, incluindo para fins de 
segurança nacional ou vinculação de leis. Nós 
podemos, ainda, divulgar informações 
pessoais a outros terceiros quando formos 
competidos a fazê-lo por autoridades 
governamentais ou conforme requerimento 
legal ou regulamentar, incluindo, sem 
limitação, reposta a ordens judiciais e 
intimações. 
 



Personal Information Rights 
 
You have the right to access, correct, or 
amend your personal information by sending 
an email to us at customer@avenue.us 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 
 
You may opt out at any time from the use of 
your personal information for direct 
marketing purposes, or transfer of your 
personal information to third parties for direct 
marketing purposes, by sending us an email at 
customer@avenue.us. Please allow us a 
reasonable time to process your request.  
 
 
You may also manage your receipt of 
marketing communications by clicking on the 
"Unsubscribe" link located on the bottom of 
any Avenue marketing email and following 
the instructions found on the page to which 
the link takes you. You cannot opt out of 
receiving transactional or administrative e-
mails, such as those relating to your account 
on the Platform. Please allow us a reasonable 
time to process your request. 
 
 
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 

Direitos sobre Informações Pessoais 
 
Você tem o direito de acessar, corrigir ou 
aditar suas informações pessoais por meio do 
envio de e-mail para customer@avenue.us 
incluindo “Política de Privacidade” como 
assunto ou, conforme aplicável, realizando o 
login na sua conta conosco. Por favor, 
permita-nos um tempo razoável para 
responder à sua solicitação. 
 
Desativar Publicidade Direta 
 
Você pode desativar, a qualquer tempo, o uso 
de suas informações pessoais para fins de 
publicidade direta ou transferência de suas 
informações para terceiros para fins de 
publicidade direta, enviando um e-mail para 
customer@avenue.us. Por favor, permita-nos 
um tempo razoável para responder à sua 
solicitação. 
 
Você pode, ainda, administrar o recebimento 
de comunicações de publicidade clicando em 
“Unsubscribe” link localizado na parte 
inferior dos e-mails publicitários da Avenue e 
seguindo as instruções disponibilizadas na 
página a qual o link o direciona. Você não 
pode desativar o recebimento de informações 
de transações ou e-mails administrativos, tais 
como aqueles relacionados com a sua conta na 
Plataforma. Por favor, permita-nos um tempo 
razoável para responder à sua solicitação. 
 
Retenção de Informações Pessoais 
 
Nós vamos reter suas informações pessoais de 
uma maneira que você possa ser identificado 
apenas para os fins em relação aos quais suas 
informações foram incialmente coletadas, 
conforme previsto nesta Política de 
Privacidade, autorizado posteriormente ou 
permitido pela legislação aplicável. 
 
Como nós Protegemos sua Informação 
 
Nós levamos a sério a segurança e privacidade 
dos seus dados pessoais coletados de acordo 
com esta Política de Privacidade. Assim, nós 
vamos implementar medidas de segurança 
razoáveis e apropriadas para proteger suas 
informações pessoas de perdas, mau uso e 
acesso não autorizado, divulgação, alteração e 
destruição, levando em conta os riscos 
envolvidos no processamento e na natureza de 
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data, and comply with applicable laws and 
regulations.  
 
External Websites 
 
The Website may contain links to third party 
websites. Avenue 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. 
 
 
 
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 
Website or notify you via e-mail, at our 
option, as soon as they go into effect. By 
using the Website or App 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 
 
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@avenue.us. 
 

tais informações, e a conformidade com a 
legislação e regulamentação aplicáveis.   
 
Sites Externos 
 
O Website pode conter links para sites de 
terceiros. A Avenue não tem controle sobre as 
práticas de privacidade ou conteúdo de 
quaisquer parceiros comerciais, anunciantes, 
patrocinadores ou outros websites cujos links 
são por nós disponibilizados. Assim, nós não 
somos responsáveis pelo conteúdo ou 
políticas de privacidade dos websites desses 
terceiros. Você deve checar as políticas de 
privacidade e os termos de uso desses 
terceiros, conforme aplicável, quando visitar 
seus websites. 
 
Alterações a esta Política de Privacidade 
 
Esta Política de Privacidade é eficaz a partir 
da data informada no topo da primeira página 
desta Política de Privacidade. Nós podemos 
alterar esta Política de Privacidade, de tempos 
em tempos, e iremos postar no nosso Website 
ou informa-lo por e-mail, a nosso critério, a 
respeito das referidas alterações, assim que 
estas forem eficazes. Ao utilizar o Website ou 
o App após a implementação de tais 
alterações, será considerado que você aceitou 
tais alterações. Sugerimos que você acesse 
regularmente esta Política de Privacidade. 
 
Aviso sobre o Idioma 
 
Esta Política de Privacidade é divulgada em 
Inglês e em Português. A versão em Português 
é apresentada meramente para referência. No 
caso de qualquer inconsistência entre as 
versões em Inglês e em Português, a versão 
em Inglês prevalecerá para todos os efeitos. 
 
Fale conosco 
 
Caso tenha alguma pergunta sobre esta 
Política de Privacidade, por favor entre em 
contato pelo e-mail customer@avenue.us.  
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