
Aviso para Usuários Brasileiros  Notice for Brazilian Users 
   
A Política de Privacidade da Exos descreve 
como a Exos realiza o tratamento de dados 
pessoais em conformidade com leis e 
regulamentos de privacidade e proteção de 
dados aplicáveis à Exos globalmente 

 Exos' Privacy Policy describes how Exos 
processes personal data in accordance with 
privacy and data protection laws and 
regulations applicable to Exos worldwide,  

   
As condições estabelecidas na Política de 
Privacidade refletem o compromisso da 
Exos com a privacidade de seus usuários, 
seja em nosso site, nos nossos aplicativos 
e nos demais serviços disponibilizados pela 
Exos.  

 The conditions established in the Privacy 
Policy reflect Exos' commitment to its 
users’ privacy, whether on our website, on 
our apps and in the other services made 
available by Exos. 

   
Para nossos usuários brasileiros, 
reforçamos que a Política de Privacidade 
está adequada aos termos dispostos na Lei 
13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais” ou “LGPD”) e descreve 
em detalhes quais são os dados pessoais 
que coletamos, a forma como são 
coletados, a finalidade do processo de 
tratamento dos seus dados pessoais, bem 
como, os seus direitos enquanto titular 
destes dados pessoais.  

 For our Brazilian users, we reinforce that 
the Privacy Policy compliant to terms set 
forth in Law 13,709/2018 (“General 
Personal Data Protection Law” or 
“LGPD”) and describes in details what 
personal data we collect, how they are 
collected, the purpose of the processing of 
your personal data, as well as your rights 
as the data subject. 

   
Além disso, note que a Exos utiliza 
medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão. No entanto, é 
importante que todos os usuários também 
tomem os devidos cuidados com a 
transmissão de suas informações pessoais 
e com a segurança de seus dispositivos. 

 Furthermore, please note that Exos uses 
technical and administrative measures 
which are able to protect personal data 
from unauthorized accesses and accidental 
or unlawful situations of destruction, loss, 
alteration, communication or 
dissemination. However, it is important 
that all users also take care with the 
transmission of their personal information 
and the security of their devices. 

   
Caso você tenha quaisquer dúvidas em 
relação a este Aviso, sobre a forma como a 
Exos trata seus dados pessoais, ou ainda 
sobre suas escolhas e direitos relacionados 
aos seus dados pessoais, favor entrar em 
contato pelos canais abaixo: 
 
Telefone Toll-Free (EUA): +1 (877) 660-
4171 
Telefone Global: +1 623-201-1433 
Email: support@teamexos.com   

 If you have any questions about this 
Notice, about how Exos process your 
personal data, or about your choices and 
rights related to your personal data, please 
contact us through the channels below: 
 
U.S. Toll-Free Number: +1 (877) 660-
4171 
U.S. Domestic Number (reachable 
globally): +1 623-201-1433 
Email: support@teamexos.com    

   
Para mais informações, acesse: 
https://legal-docs.teamexos.com/privacy-
policy  

 For further information, access: 
https://legal-docs.teamexos.com/privacy-
policy  

  


