Política de Privacidade da Passage Bio, Inc.
Última Atualização: 23 de dezembro de 2020
A Passage Bio, Inc. (“Passage Bio”, “nós”, “nos” e “nosso”), empresa de medicina genética, desenvolve
terapias transformadoras para o tratamento de raras desordens monogênicas do sistema nervoso central. A
presente Política de Privacidade tem por objetivo ajudar o usuário a compreender como são coletadas,
utilizadas e compartilhadas as suas informações pessoais bem como ajudar o usuário a compreender e
exercer os seus direitos de privacidade. A Passage Bio é a controladora das informações pessoais por ela
tratadas, salvo se de outra forma previsto. Para as informações sobre como nos contatar, por favor ver a
seção “Contato” abaixo.
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1.

ESCOPO

A presente Política de Privacidade se aplica às informações pessoais tratadas pela Passage Bio, em nossas
páginas na internet, em ensaios clínicos, programas de apoio para pacientes e outros serviços on-line e offline. Para facilitar a leitura da presente Política de Privacidade, nossas páginas na internet, os aplicativos
móveis e outros serviços são designados, em conjunto, “Serviços”. Poderão ser enviadas pela Passage Bio
outras notificações de privacidade quando forem coletadas informações pessoais. Por exemplo, enviamos
uma notificação de privacidade específica aos participantes, descrevendo nossas práticas de privacidade
relacionadas à condução de ensaios clínicos ou quando o usuário enviar suas informações para recrutamento
em um de nossos ensaios clínicos. Essas notificações irão reger nosso uso das suas informações pessoais
para fins dos ensaios clínicos.
2. INFORMAÇÕES PESSOAIS COLETADAS PELA PASSAGE BIO
As categorias de informações pessoais que são coletadas dependem de sua interação com a Passage Bio,
com os nossos Serviços e os requisitos das leis aplicáveis. Por exemplo, podem ser coletadas informações
diferentes se o usuário for Participante de Ensaio Clínico, Profissional de Saúde, Representante dos
Pacientes ou visitante da nossa página na internet. Coletamos as informações prestadas pelos próprios
usuários para a Passage Bio, informações coletadas automaticamente quando nossos Serviços são utilizados
e informações de outras fontes, tais como serviços e organizações independentes, conforme descrito a
seguir.
A. Informações Prestadas Diretamente pelo Usuário para a Passage Bio
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Podem ser coletadas as informações pessoais a seguir prestadas diretamente pelo usuário para a Passage
Bio.
•

Profissionais de Saúde. Se você for Profissional de Saúde, podem ser coletadas algumas
informações, como, por exemplo, suas informações de contato profissional, credenciais e
informações de afiliações institucionais, informações sobre a sua participação em nossos programas
e atividades, nossas interações com o usuário, publicações, sua fotografia e/ou prescrição de nossos
produtos e informações em quaisquer contratos firmados com a Passage Bio.

•

Informações sobre Inscrição e Indicação para Ensaios Clínicos. Ao se inscrever em nossos
Serviços, como, por exemplo, em nossos programas de apoio para pacientes ou caso tenha sido
solicitada sua compatibilidade em um dos nossos sites de ensaios clínicos através de um dos nossos
websites de indicação, podem ser coletadas algumas informações, tais como seu nome, endereço
de e-mail, número de telefone, endereço físico, data de nascimento e informações relevantes sobre
o seu histórico médico.

•

Participantes de Ensaios Clínicos. Além das Informações sobre Inscrição e Indicação para
Ensaios Clínicos, nossos sites de ensaios clínicos podem coletar o número de sua carteira de
habilitação, número do seu passaporte, número no cadastro das pessoas físicas, e informações de
saúde relacionadas aos seus medicamentos, histórico médico, dados de seguro-saúde, condições
físicas e de saúde mental, diagnósticos, tratamentos, informações genéticas e histórico médico
familiar para sua participação nos ensaios clínicos. Essas informações são coletadas pela Passage
Bio somente se você tiver manifestado seu consentimento com a divulgação das referidas
informações à Passage Bio, conforme exigido por lei.

•

Informações Regulatórias. Também estamos obrigados a coletar algumas informações pessoais
para o cumprimento de obrigações regulatórias, inclusive informações sobre quaisquer efeitos
adversos que você possa ter vivenciado ao usar nossos produtos. Essas informações são coletadas
pela Passage Bio somente se você tiver manifestado seu consentimento com a divulgação das
referidas informações à Passage Bio, conforme exigido por lei.

•

Representantes dos Pacientes. Se você for Representante dos Pacientes, podemos coletar algumas
informações, como, exemplificativamente, seu nome, endereço de e-mail e número de telefone.

•

Comunicações dos Usuários com a Passage Bio. Podemos coletar suas informações pessoais,
como, exemplificativamente, seu nome, endereço de e-mail, e informações de contato profissional,
ao solicitar informações sobre os nossos Serviços, inscrever-se para receber alertas por e-mail,
solicitar suporte para clientes ou técnico, inscrever-se para trabalhar conosco ou de outra forma se
comunicar conosco.

•

Pesquisas. Podemos contatá-lo para participar de nossas pesquisas. Se você concordar com a sua
participação, poderão ser solicitadas algumas informações, incluindo informações pessoais.

B. Informações Coletadas Automaticamente
Podem ser automaticamente coletadas informações pessoais quando você utilizar os nossos Serviços:
•

Coleta Automática de Dados. Algumas informações poderão ser automaticamente coletadas
quando o usuário utilizar os nossos Serviços, como, exemplificativamente, seu endereço de
protocolo de Internet (Internet protocol - IP), configurações de usuário, endereço MAC, cookies
identificadores, operadora de telefonia móvel, identificadores para publicidade móvel e outros
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identificadores exclusivos, informações sobre navegadores ou dispositivos, informações de
localização (incluindo localização aproximada em razão do endereço de IP) e prestadora de serviço
de Internet. Também poderão ser automaticamente coletadas informações sobre seu uso dos nossos
Serviços, tais como páginas visitadas antes, durante e após a utilização dos nossos Serviços,
informações sobre links clicados, tipos de conteúdo com o qual o usuário tenha interação,
frequência e duração de suas atividades e outras informações sobre como você utiliza os nossos
Serviços.
•

Cookies, Tags de Pixel /Web Beacons, e Outras Tecnologias. Podem ser utilizados pela Passage
Bio bem como por terceiros que fornecem conteúdo, publicidade ou outras funcionalidades em
nossos Serviços cookies, tags de pixel, tecnologias de armazenamento local e outras tecnologias
(“Tecnologias”) para coletar automaticamente algumas informações através do seu uso dos nossos
Serviços.

•

Cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto, inseridos nos navegadores dos dispositivos,
que armazenam preferências e facilitam e aprimoram a sua experiência.

•

Tags de Pixel /Web Beacons. Um tag de pixel (também conhecido como web beacon) é um
código contemplado em nossos Serviços que coleta informações sobre o envolvimento em
nossos Serviços. O uso de um tag de pixel possibilita, por exemplo, registrar que um usuário
visitou uma página específica da internet ou clicou em um anúncio específico. Também podem
ser incluídos web beacons em e-mails para compreendermos se as mensagens foram abertas,
se houve alguma atuação ou se foram encaminhadas.

Os usos dessas Tecnologias pela Passage Bio se enquadram nas seguintes categorias gerais:

•

Operacionalmente Necessário. Inclui Tecnologias que possibilitam o acesso pelos usuários
aos nossos Serviços, aplicativos e ferramentas, necessárias para identificar comportamento
irregular nos websites, para impedir atividade de fraude e aprimorar a segurança ou para
possibilitar o uso das nossas funcionalidades pelos usuários;

•

Para fins de Desempenho. Podemos utilizar Tecnologias para avaliar o desempenho dos
nossos Serviços, inclusive em nossas práticas analíticas, ajudando a compreender como nossos
Serviços são utilizados pelas pessoas (ver Analytics abaixo);

•

Para fins de Funcionalidade. Podemos utilizar Tecnologias que nos possibilitam oferecer
para os usuários funcionalidades aprimoradas ao acessarem ou utilizarem nossos Serviços,
inclusive a identificação do usuário ao se inscrever em nossos Serviços ou o rastreamento das
suas preferências especificadas, interesses ou itens anteriormente visualizados;

•

Para fins de Publicidade ou de Direcionamento. Podemos utilizar Tecnologias próprias ou
de terceiros para entregar conteúdo, inclusive anúncios relevantes aos seus interesses, em
nossos Serviços ou nos websites de terceiros.

Ver a Cláusula 5 abaixo, para compreender quais são suas opções com relação a essas
Tecnologias.
•

Analytics. Podemos utilizar Tecnologias e outras ferramentas de terceiros para o processamento
analítico de informações em nossos Serviços, incluindo como segue:
o

Google Analytics. Para mais informações, visite a Política de Privacidade do Google
Analytics . Para saber como bloquear o uso de suas informações pelo Google Analytics,
clique aqui.
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o

New Relic. Para mais informações, por favor visite a Política de Privacidade do New Relic
.

C. Informações Coletadas de Outras Fontes
Podem ser obtidas informações sobre o usuário de outras fontes, inclusive através de indicações, serviços
de terceiros, fontes públicas, plataformas de mídia social e outras organizações. Por exemplo, se você for
Profissional de Saúde, podemos coletar algumas informações, como, exemplificativamente, afiliação a
hospitais, informações da sua licença, áreas de interesse, informações de contato, tais como endereço, email e número de telefone e outras informações para fins de auditoria.
3. COMO SUAS INFORMAÇÕES SÃO UTILIZADAS PELA PASSAGE BIO
Utilizamos suas informações para uma variedade de finalidades comerciais, inclusive para a prestação dos
nossos Serviços, para finalidades administrativas e para a comercialização de nossos produtos e Serviços,
conforme descrito abaixo.
A. Prestação dos Nossos Serviços
Utilizamos suas informações para cumprir nosso contrato com o usuário e para prestar nossos Serviços para
o usuário, como, por exemplo:
•
•
•
•
•
•

Administrar suas informações e contas;
Permitir o acesso a determinadas áreas, funcionalidades e funções dos nossos Serviços;
Responder solicitações de suporte para clientes ou de suporte técnico;
Comunicarmos com o usuário sobre a sua conta, atividades em nossos Serviços e alterações das
nossas políticas;
Processar sua inscrição se você se candidatar a um emprego divulgado em nossos Serviços; e
Permitir a sua inscrição em eventos.

B. Finalidades Administrativas
Utilizamos suas informações para várias finalidades administrativas, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercício dos nossos interesses legítimos, tais como marketing direto, pesquisa e
desenvolvimento (incluindo pesquisa de marketing), segurança de rede e das informações, e
prevenção de fraudes;
Detecção de incidentes de segurança, proteção contra atividade maliciosa, deceptiva, fraudulenta
ou ilícita e responsabilização dos envolvidos em tais atividades;
Avaliação do interesse e envolvimento em nossos Serviços;
Uso transitório e por curto prazo, como, por exemplo, personalização contextual de anúncios;
Aprimoramento, atualização ou melhoria dos nossos Serviços;
Desenvolvimento de novos produtos e Serviços;
Garantia do controle de qualidade e segurança interna;
Autenticação e verificação das identidades dos indivíduos;
Verificação para a identificação e reparo de erros em nossos Serviços;
Auditoria das interações, operações e outras atividades de compliance;
Execução dos nossos contratos e políticas; e
Comprimento das nossas obrigações legais.

JUR_SP - 39330110v1 - 1138002.470360

C. Marketing e Publicidade dos nossos Produtos e Serviços
Podemos utilizar as informações pessoais para personalizar e disponibilizar conteúdo e anúncios ao usuário.
Esses materiais poderão ser fornecidos pela Passage Bio conforme permitido pelas leis aplicáveis.
São alguns dos meios empregados pela Passage Bio para fins de marketing, entre outros, campanhas por email, publicidade personalizada para audiências e publicidade “baseada em interesses” ou “publicidade
personalizada”, inclusive através de rastreamento dos dispositivos.
Se você tiver qualquer dúvida sobre as nossas práticas de marketing ou caso você queria bloquear o uso das
suas informações pessoais para finalidades de marketing, você poderá entrar em contato conosco, a
qualquer momento, conforme previsto abaixo.
D. Outras Finalidades
As suas informações também podem ser utilizadas pela Passage Bio para outras finalidades, por solicitação
do usuário ou conforme permitido pelas leis aplicáveis.
•

Consentimento. Podemos utilizar as suas informações pessoais para outras finalidades claramente
divulgadas ao usuário quando essas informações pessoais forem prestadas ou com o seu
consentimento.

•

Informações Anonimizadas e Agregadas. Podemos utilizar as suas informações pessoais e outras
informações para criar informações anonimizadas e/ou agregadas, como, por exemplo, informações
demográficas anonimizadas, informações de localização anonimizadas, informações sobre o
dispositivo no qual os nossos Serviços sejam acessados ou para outras análises pela Passage Bio.

4. COMO SUAS INFORMAÇÕES SÃO DIVULGADAS PELA PASSAGE BIO
Suas informações são divulgadas pela Passage Bio a terceiros para uma variedade de finalidades comerciais,
inclusive para a prestação dos Serviços, para a proteção da Passage Bio ou de terceiros ou na hipótese de
uma operação comercial relevante, como, por exemplo, incorporação, venda ou transferência de ativos,
conforme descrito abaixo.
A. Divulgações para a Prestação dos nossos Serviços
Estão descritas abaixo as categorias de terceiros com os quais suas informações podem ser compartilhadas
pela Passage Bio.
•

Organizações de Pesquisa Clínica. Se você participar de ensaios e pesquisas clínicas, os sites de
ensaios clínicos poderão divulgar quaisquer informações pessoais que tenham sido prestadas em
relação à sua participação à Organização de Pesquisas Clínicas (“CRO”) com a qual a Passage Bio
tenha uma parceria, responsável pela organização da pesquisa ou pela condução do ensaio clínico. A
Passage Bio envida seus esforços para não coletar informações pessoais diretamente dos participantes
de ensaios clínicos e, ressalvados os dados de farmacovigilância, todas as informações recebidas pela
Passage Bio dos sites de ensaios clínicos e das CROs são obrigatoriamente anonimizadas.

•

Sites de Ensaios Clínicos. Se tiver sido solicitada sua compatibilidade com um site de ensaios
clínicos, através de nosso website de indicações, podemos compartilhar suas informações pessoais
com o site de ensaios clínicos mais próximo ao usuário de forma que esse site de ensaios clínicos
possa contatá-lo para sua participação nos ensaios.
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•

Prestadores de Serviços. Podemos compartilhar as suas informações pessoais com nossos prestadores
de serviços terceirizados, inclusive organizações de pesquisas clínicas, prestadores de serviços para
nosso programa de apoio aos pacientes e outros prestadores de serviços, os quais utilizam as referidas
informações para nos ajudar na prestação dos nossos Serviços, incluindo prestadores de serviços de
suporte de TI, serviços de ensaios clínicos, hospedagem, atendimento ao cliente e serviços relacionados.

•

Parceiros Comerciais. Podemos compartilhar as suas informações pessoais com parceiros comerciais
que fornecem ao usuário um produto ou serviço por ele solicitado. Suas informações pessoais também
podem ser compartilhadas pela Passage Bio para parceiros comerciais com os quais conjuntamente
oferecemos produtos ou serviços.

•

Afiliadas. Podemos compartilhar suas informações pessoais com nossas afiliadas para nossas
finalidades administrativas, inclusive para a administração de TI, para que as nossas afiliadas prestem
serviços ao usuário ou prestem suporte e complementem os Serviços prestados pela Passage Bio.

•

Parceiros Publicitários. Podemos compartilhar as suas informações pessoais com parceiros
publicitários independentes. Esses parceiros publicitários independentes podem incorporar Tecnologias
e outras ferramentas de rastreamento em nossos Serviços para a coleta de informações sobre as suas
atividades e seu dispositivo (e.g., seu endereço de IP, cookies identificadores, página(s) visitada(s),
localização, horário). As referidas informações (e informações similares coletadas a partir de outros
serviços) podem ser utilizadas pelos referidos parceiros publicitários para a disponibilização de
anúncios personalizados ao usuário ao visitar bens digitais em suas redes, prática normalmente
conhecida como “publicidade baseada em interesse” ou “publicidade personalizada”.

•

APIs/SDKs. Podemos utilizar Interfaces de Programação de Aplicativos (Application Program
Interfaces - “APIs”) de terceiros e kits de desenvolvimento de software (“SDKs”) nas funcionalidades
de nossos Serviços. Para mais informações sobre APIs e SDKs utilizados pela Passage Bio, por favor
entre em contato conosco, conforme previsto abaixo.
B. Divulgações para a Proteção da Passage Bio ou de Terceiros

Quaisquer informações armazenadas pela Passage Bio associadas ao usuário podem ser acessadas,
preservadas e divulgadas externamente, se, no entendimento da Passage Bio, em boa-fé, for obrigatório ou
apropriado para: cumprir as solicitações de aplicação das leis ou de segurança nacional e processos
judiciais, tais como ordens judicias ou intimações; para proteger os direitos, bens ou segurança dos usuários,
da Passage Bio ou de terceiros; para executar nossas políticas ou contratos; para cobrar os valores devidos
para a Passage Bio; ou para assistir investigações ou processo de atividades ilícitas ou suspeita de atividade
ilícita.
C. Divulgação na Hipótese de Incorporação, Venda ou Outras Transferências de Ativos
Se estivermos envolvidos em uma incorporação, aquisição, auditoria para financiamento, reorganização,
falência, recuperação, compra ou venda de ativos ou transição de serviços para outro provedor, suas
informações poderão ser vendidas ou transferidas como parte da referida operação, conforme permitido por
lei e/ou contrato.
5. SUAS OPÇÕES E DIREITOS DE PRIVACIDADE
Suas Opções de Privacidade. As opções de privacidade do usuário com relação às suas informações
pessoais são determinadas pelas leis aplicáveis, e estão descritas a seguir.
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•

Comunicações por E-mail e Telefone. Se você receber e-mails indesejados da Passage Bio, você
poderá usar o link para o cancelamento de assinatura encontrado ao final do e-mail para bloquear
o recebimento de e-mails futuros. Vale notar que você continuará a receber e-mails relacionados às
operações com produtos ou Serviços solicitados. Também podemos enviar comunicações sem
natureza promocional sobre nós e nossos Serviços, e você não poderá bloquear as referidas
comunicações (e.g., comunicações sobre os nossos Serviços ou atualizações aos nossos Termos ou
à presente Política de Privacidade).

•

Mensagens de Texto. Você poderá optar pelo bloqueio de mensagens de texto enviadas pela
Passage Bio seguindo as instruções na mensagem de texto recebida da Passage Bio ou entrando em
contato conosco.

•

“Não Rastrear”. Não Rastrear (Do Not Track - “DNT”) é uma preferência de privacidade que os
usuários podem aplicar em alguns navegadores de internet. Cumpre destacar que não respondemos
nem honramos sinais de DNT ou mecanismos similares transmitidos pelos navegadores de internet.

•

Cookies e Publicidade Baseada em Interesse. Você poderá cessar ou limitar a inserção de
Tecnologias em seu dispositivo ou removê-las, ajustando suas preferências em seus navegadores
ou dispositivos. No entanto, se você ajustar suas preferências, nossos Serviços podem não funcionar
corretamente. Vale notar que a opção de bloqueio de cookies não é possível em aplicativos móveis.
Contudo, você poderá bloquear anúncios personalizados em alguns aplicativos móveis, seguindo
as instruções para Android, iOS e outros.
A indústria publicitária on-line também conta com websites nos quais você poderá optar pelo
bloqueio de anúncios direcionados de parceiros de dados e outros parceiros publicitários que
participam de programas autorregulatórios. Você poderá acessá-los e saber mais sobre anúncios
direcionados e opções dos consumidores e privacidade visitando a Network Advertising Initiative,
a Digital Advertising Alliance, a European Digital Advertising Alliance, e a Digital Advertising
Alliance of Canada.
Cumpre notar que você deverá realizar o bloqueio individualmente em todos os navegadores e em
todos os dispositivos.

Seus Direitos de Privacidade. Em consonância com o disposto na lei aplicável, você poderá ter direito de:
•

Acessar suas Informações Pessoais, incluindo: (i) com a confirmação da existência de tratamento
das suas informações pessoais pela Passage Bio; (ii) com o acesso ou cópia das suas informações
pessoais;

•

Requisitar a Correção das suas informações pessoais se inexatas, incompletas ou desatualizadas.
Em alguns casos, podemos disponibilizar ferramentas de autoatendimento através das quais você
poderá atualizar as suas informações pessoais;

•

Requisitar a Eliminação, Anonimização ou Bloqueio das suas informações pessoais quando o
tratamento tiver origem no seu consentimento ou se o tratamento for desnecessário, excessivo ou
em desconformidade;

•

Solicitar a Restrição ou Opor-se ao tratamento de suas informações pessoais pela Passage Bio se
o tratamento não estiver em conformidade;
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•

Revogar seu Consentimento com o tratamento pela Passage Bio das suas informações pessoais.
Se as informações pessoais não forem prestadas ou se o seu consentimento for revogado, algumas
funções dos nossos Serviços não estarão disponíveis;

•

Requisitar a portabilidade de dados e receber uma cópia eletrônica das informações pessoais
que tenham sido prestadas à Passage Bio;

•

Ser informado sobre terceiros com os quais suas informações pessoais tenham sido
compartilhadas.

Se você quiser exercer um desses direitos, entre em contato conosco, conforme previsto abaixo. Sua
solicitação será processada em consonância com o disposto nas leis aplicáveis.
6. SEGURANÇA DAS SUAS INFORMAÇÕES
Adotamos medidas para assegurar que suas informações recebam tratamento seguro e em conformidade
com a presente Política de Privacidade. Infelizmente, nenhum sistema é 100% seguro e não podemos
assegurar ou garantir a segurança de qualquer informação prestada pelo usuário à Passage Bio. Adotamos
salvaguardas apropriadas para exigir que suas informações pessoais continuem protegidas, e exigimos dos
nossos prestadores de serviços terceirizados e parceiros que também mantenham as salvaguardas
apropriadas. Na extensão máxima permitida pelas leis aplicáveis, não nos responsabilizaremos por
divulgação não autorizada.
Ao usar os nossos Serviços ou prestar informações pessoais para a Passage Bio, você concorda que podemos
nos comunicar com você eletronicamente sobre questões envolvendo a segurança, privacidade e
administrativas no uso dos nossos Serviços. Se tivermos ciência de uma violação ao sistema de segurança,
tentaremos notifica-lo eletronicamente, através da postagem de uma notificação em nossos Serviços, por
correio ou por e-mail enviado ao usuário.
7.

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

Todas as informações tratadas pela Passage Bio poderão ser transferidas, tratadas e armazenadas em
qualquer local do mundo, incluindo, entre outros, nos Estados Unidos ou em outros países, cujas leis de
proteção de dados podem ser distintas das leis do local de sua residência. A Passage Bio envida seus
esforços para proteger suas informações em consonância com os requisitos prescritos pelas leis aplicáveis.
8. RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
As informações pessoais que coletamos são armazenadas conforme descrito na presente Política de
Privacidade enquanto você estiver usando os nossos Serviços ou conforme necessário para a(s) finalidade(s)
para a(s) qual(is) tenham sido coletadas, para a prestação dos nossos Serviços, solução de litígios,
determinação das defesas legais, condução de auditorias, para a consecução de finalidades comerciais
legítimas, execução dos nossos contratos e cumprimento das leis aplicáveis.
9. INFORMAÇÕES DE CRIANÇAS
Os Serviços não são indicados para crianças menores de 13 anos (ou outra idade exigida de acordo com as
leis locais); no entanto, podem ser coletadas informações de crianças se seu filho estiver participando de
um ensaio clínico. A Passage Bio adota medidas adicionais para obter o consentimento verificado dos pais
ou do responsável antes de coletar quaisquer informações de crianças.
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Se você for o pai, mãe ou responsável e, no seu entendimento, seu filho tiver prestado informações pessoais
para a Passage Bio sem o seu consentimento, você poderá entrar em contato conosco, conforme descrito
abaixo. Se tivermos conhecimento de que uma criança prestou informações pessoais em inobservância às
leis aplicáveis, iremos apagar quaisquer informações pessoais que tiverem sido coletadas, salvo se
estivermos legalmente obrigados a mantê-las.
10. OUTRAS DISPOSIÇÕES
Websites / Aplicativos de Terceiros. Os Serviços podem conter links para outros websites/aplicativos e
outros websites/aplicativos podem se referir ou conter um link para os nossos Serviços. Esses serviços
terceirizados não estão sob o nosso controle. Encorajamos nossos usuários a lerem as políticas de
privacidade de todos os websites e aplicativos com os quais interajam. Não endossamos, selecionamos nem
aprovamos tampouco somos responsáveis pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo dos referidos
websites ou aplicativos. A prestação de informações pessoais a websites ou aplicativos de terceiros correrá
por sua própria conta e risco.
Autoridade Fiscalizadora. Se você estiver localizado no Espaço Econômico Europeu, na Suíça, no Reino
Unido ou no Brasil, você terá direito de reclamar à autoridade fiscalizadora se, na sua opinião, nosso
tratamento das suas informações pessoais desrespeitar as leis aplicáveis.
Alterações da nossa Política de Privacidade. A presente Política de Privacidade poderá ser revisada a
qualquer tempo, a nosso exclusivo critério. Se houver qualquer alteração relevante da presente Política de
Privacidade, você será notificado, conforme exigido pelas leis aplicáveis. Você compreende e concorda que
será considerado que você aceitou a Política de Privacidade atualizada se você continuar a usar os nossos
Serviços após a nova Política de Privacidade entrar em vigor.
11.

CONTATO

Caso você tenha qualquer dúvida sobre as nossas práticas de privacidade ou sobre a presente Política de
Privacidade ou para o exercício dos seus direitos descritos na presente Política de Privacidade, entre em
contato conosco no endereço abaixo:
Passage Bio, Inc.
2 Commerce Square, 28th Floor
Filadélfia, PA 19103
267-866-0311
info@passagebio.com
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