
   

Aviso de Privacidade: Visitantes de Nossos 
Escritórios nas Américas 

Data de vigência: 29 de janeiro de 2021 
Última atualização: 11 de novembro de 2022 
 
Este Aviso de Privacidade descreve como a CBRE, Inc. e suas subsidiárias e 
afiliadas nas Américas (“CBRE”, “nós”, “nosso/nossa”) coleta, compartilha, utiliza 
e processa seus informações pessoais em razão de sua visita a um de nossos 
escritórios nas Américas. Também explica como exercer seus direitos de 
privacidade referentes aos dados que possuímos sobre você. 
 
PERGUNTAS SOBRE NOSSAS PRÁTICAS DE PRIVACIDADE 
 
Caso você tenha alguma dúvida sobre este Aviso de Privacidade ou sobre o 
processamento de seus informações pessoais, entre em contato com 
Privacy.Office@cbre.com. Também nomeamos um Diretor de Proteção de Dados 
no Brasil, que pode ser contatado pelo e-mail BrasilDPO@cbre.com. 
 
Este Aviso de Privacidade pode ser atualizado periodicamente. 
 
COMO OS INFORMAÇÕES PESSOAIS SÃO DEFINIDOS 
 
“Informações pessoais” significa informações que identificam, se relacionam, 
descrevem, podem ser associadas, podem ser usadas para contatar ou localizar 
ou podem ser razoavelmente vinculadas, direta ou indiretamente, a um 
determinado indivíduo ou, no caso da Califórnia moradores, com sua família. 
 
“Informações pessoais” não incluem informações públicas e legalmente 
disponibilizadas em registros governamentais, informações não identificadas. No 
Canadá, “informações pessoais” não incluem informações de contato comercial, 
como seu nome, empresa, cargo ou endereço de e-mail da empresa. 
 
“Informações pessoais sensíveis” geralmente significa informações pessoais que 
revelam informações mais sensíveis sobre um indivíduo, conforme definido na Lei 
de Privacidade do Consumidor da Califórnia de 2018 (“CCPA”) conforme alterada 
pela Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia de 2020 (“CPRA”), ou, quando 
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aplicável, conforme definido na lei e regulamentação de privacidade de dados 
relevantes. 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS E POR QUÊ 
 
A CBRE coleta e processa as seguintes categorias de informações pessoais para os 
seguintes propósitos em relação aos visitantes de nossos escritórios nas 
Américas: 
 

• Informações comerciais para contato: Seu nome, o nome da sua empresa 
e seu endereço de e-mail. Usamos essas informações com o objetivo de 
registrar sua visita ao nosso escritório para segurança e proteção e as 
reteremos por dois anos. No Brasil, fazemos isso com base em nossos 
interesses comerciais legítimos. 

• Imagens em movimento: Gravamos suas imagens,  com a finalidade de 
garantir a segurança de nossos escritórios e para confirmação do 
processo/alarme (por exemplo, para confirmar se os alarmes estão 
funcionando);  essas informações serão mantidas por 30 dias.  No Brasil, 
fazemos isso com base em nossos interesses comerciais legítimos. 

 
COMO COMPARTILHAMOS SEUS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Sempre que for necessário cumprir as finalidades descritas nesta Declaração de 
Privacidade, a CBRE poderá divulgar seus informações pessoais: 
 

• Subsidiárias e entidades afiliadas: Compartilhamos dados com subsidiárias 
e entidades afiliadas conforme necessário para garantir a segurança do 
prédio ou do escritório. 

• Prestadores de Serviços: Armazenamos seus dados com um prestador de 
serviços terceirizado. 

 
A CBRE também poderá, se for estritamente necessário, divulgar seus 
informações pessoais aos seguintes terceiros: 
 

• Qualquer órgão competente de fiscalização do cumprimento da lei, agência 
reguladora ou governamental, tribunal ou outro terceiro (como 



   

seguradora) para os quais acreditemos que a divulgação seja necessária a 
fim de cumprir a lei ou regulamentação aplicável. 

• Para o terceiro exercer, estabelecer ou defender nossos direitos legais, os 
direitos de nossos funcionários ou da justiça legal, ou para proteger seus 
interesses vitais ou de qualquer outra pessoa. 

• Entidades legalmente afiliadas: Se a CBRE for incorporada a outra 
organização ou em caso de transferência de ativos ou operações, ela 
poderá revelar ou transferir seus informações pessoais em razão desta 
transação. 

COMO A CBRE PROTEGERÁ SEUS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Utilizamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os 
informações pessoais que coletamos e processamos a seu respeito para que não 
sejam acidentalmente extraviados, usados ou acessados de forma não autorizada, 
alterados ou divulgados. Essas medidas de segurança foram concebidas para 
oferecer um nível de segurança adequado ao risco.  Também temos processos 
para tratar e corrigir qualquer suspeita de violação de informações pessoais e 
notificaremos você e qualquer órgão regulador aplicável no caso de violação em 
que sejamos legalmente obrigados a fazê-lo. 
 
POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
A CBRE retém as suas informações pessoais por mais tempo do que o 
razoavelmente necessário. Retemos suas informações pessoais pelo período de 
tempo necessário para atingir o objetivo para o qual as informações foram 
coletadas. Também retemos as suas informações pessoais durante o tempo 
necessário para cumprir as obrigações legais a que a CBRE está vinculada. 
 
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS 
 
Para os fins declarados acima, seus informações pessoais são armazenados por 
nossos provedores de serviços nos Estados Unidos e em outros países. Ao 
transferirmos seus dados para outro país, adotamos proteções adequadas, 
previstas por lei, para proteger seus informações pessoais. 
 
Em caso de dúvidas sobre nossas transferências internacionais de dados, contate 
a Diretoria de Proteção de Dados das Américas pelo e-mail 



   

Privacy.Office@cbre.com.  
 
SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE 
 
As leis de privacidade de muitos países lhe concedem certos direitos relativos aos 
seus informações pessoais. A CBRE cumpre as solicitações para o exercício dos 
direitos que a lei lhe confere. 
 
Califórnia 
 
Como residente do Estado da Califórnia, você pode encontrar informações sobre 
seus direitos e como exercê-los em nossa Política de Privacidade da Califórnia, 
que está on-line em https://www.cbre.us/about/privacy-policy/united-states-
privacy-policy.  
 
A CBRE não vende nem partilha informações pessoais ou informações pessoais 
sensíveis conforme definido pela lei aplicável da Califórnia. 
 
Canadá 
 
Sujeito à lei aplicável, você pode solicitar (i) acesso a seus informações pessoais e 
uma cópia deles; (ii) correção de seus informações pessoais se estiverem 
incompletos ou imprecisos. 
 
Você pode fazer isso por meio de uma solicitação no Portal de Direitos do Titular 
dos Dados da CBRE, https://dsr.cbre.com, ou enviando sua solicitação para 
dsr@cbre.com.  Atenderemos sua solicitação na medida exigida pela lei aplicável. 
 
América Latina 
 
Respeitamos os direitos que a lei lhe confere em seu país, que podem incluir 
alguns ou todos os seguintes: 
 

• Direito de confirmar que processamos seus dados 
• Direito de solicitar acesso aos seus dados 
• Direito de solicitar uma cópia de seus dados em formato  PDF 
• Direito de solicitar a correção dos dados que possuímos sobre você 
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• Direito de solicitar a exclusão ou anonimação de dados desnecessários, 
excessivos ou ilegalmente processados 

• Direito de revogar seu consentimento 
• Direito de recusar o fornecimento de seus dados ou de se opor ao seu 

processamento, e informações sobre as consequências de fazê-lo 
• Direito de solicitar informações sobre terceiros com os quais 

compartilhamos seus dados 
 
Nesse caso, você pode fazer isso enviando uma solicitação no Portal de Direitos 
do Titular dos Dados da CBRE, https://dsr.cbre.com ou para dsr@cbre.com. Se 
nossa resposta não for satisfatória, você também  terá o direito de fazer uma 
reclamação perante uma autoridade fiscalizadora.  Informações sobre leis de 
privacidade e autoridades fiscalizadoras em todo o mundo estão disponíveis no 
Nationale de l 'Informatique et des Libertés da Comissão Francesa em 
https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world.  
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