
As leis relativas à privacidade de dados estão em constante evolução estabelecendo novas obrigações em matéria de conformidade para 
a JPMorgan Asset Management (“JPMAM”) (JPMorgan Asset Management é a designação comercial do negócio de gestão de ativos da 
JP Morgan Chase & Co. e respetivas filiais). A JPMAM está empenhada no tratamento de dados pessoais de forma justa e lícita. A fim de 
cumprir os novos requisitos regulamentares abaixo detalhados, a JPMAM atualizará a sua Política de Privacidade EMEA para refletir as 
mudanças nos requisitos e as melhorias ao nível do tratamento de dados pessoais.

Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679 (o “Regulamento sobre a Proteção de Dados”), 
a JPMAM atualizará até 25 de maio de 2018 a sua Política de Privacidade EMEA, à qual pode ter acesso em www.jpmorgan.com/emea-
privacy-policy. Serão disponibilizadas, mediante pedido, cópias impressas da Política de Privacidade EMEA. 

Esta atualização permite alcançar uma série de objetivos-chave:

• Alinhar a divulgação pública das práticas da JPMAM ao nível da privacidade com o Regulamento sobre a Proteção de Dados 
(que entrará em vigor em 25 de maio de 2018), fornecendo uma descrição geral abrangente das práticas da JPMAM ao nível de 
privacidade que afetam indivíduos fora da nossa organização.

• Proporcionar mais detalhes sobre as categorias de dados pessoais recolhidos e tratados pela JPMAM, bem como sobre os fins desse 
tratamento (por exemplo, prestar serviços a investidores, realizar atividades de marketing e cumprir a legislação aplicável).

• Fornecer informações sobre as entidades terceiras a quem a JPMAM pode divulgar dados pessoais (por exemplo, outros membros do 
grupo JPMorgan, prestadores de serviços e autoridades de aplicação da lei).

• Explicar os princípios aos quais a JPMAM adere nas suas atividades de tratamento (por exemplo, segurança dos dados, exatidão dos 
dados e minimização dos dados).

• Fornecer-lhe informações sobre os seus direitos (por exemplo, o direito de acesso a dados, o direito de se opor ao tratamento e o 
direito de apagamento), juntamente com uma explicação sobre o modo de exercício desses direitos.

O principal propósito destes objetivos é fornecer aos indivíduos uma explicação detalhada, clara e transparente sobre o que a JPMAM 
faz com os seus dados pessoais, e porque o faz. Recomendamos que se familiarize com a nossa Política de Privacidade EMEA. 

Para os distribuidores / intermediários / co-titulares - agradecemos que disponibilizem a Política de Privacidade EMEA atualizada a 
todos os indivíduos pertinentes antes de divulgarem os seus dados pessoais a qualquer entidade da JPMorgan no futuro.

Em caso de dúvidas sobre as alterações à Política de Privacidade EMEA, contacte o seu representante JPMorgan habitual.
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