
Este documento complementa o “Important note regarding customer privacy” fornecido a você pelo 
Deutsche Bank Wealth Management (“DB WM”1). Pedimos que revise cuidadosamente a informação 
daquele documento, já que nele está a descrição da informação pessoal (dados pessoais) sobre você 
coletada e processada pelo DB WM e como esses dados pessoais são usados ou compartilhados 
pelas afiliadas do DB WM ou por terceiros. Favor notar também que a informação adicional abaixo 
que estamos enviando está conforme a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

DB WM é o controlador dos seus dados pessoais para fins dos serviços de wealth management que 
podemos prestar a você. Nos termos do Artigo 18 da LGPD, você tem o direito de obter do DB WM, 
com relação aos dados pessoais referentes a você que sejam tratados pelo DB WM, a qualquer 
momento mediante pedido:

1. Confirmação da existência de tratamento;

2. Acesso aos dados;

3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

4.  Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto na LGPD;

5.  Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, 
de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial  
e industrial;

6.  Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 da LGPD;

7.  Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados;

8.  Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências  
da negativa;

9. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

Caso você queira exercer algum dos direitos acima ou se possui alguma dúvida com relação a este 
comunicado, favor nos contatar através do seguinte email: consumerprivacyinquiries.wm@db.com.

Informação Importante para Residentes Brasileiros

1 DB WM significa Deutsche Bank Wealth Management-U.S. uma área do Deutsche Bank AG que pode conduzir seus negócios através das seguintes entidades 
legais: Deutsche Bank AG, New York Branch; Deutsche Bank AG, Cayman Islands Branch; Deutsche Bank Trust Company Americas; Deutsche Bank National 
Trust Company; Deutsche Bank Trust Company, N.A.; Deutsche Bank Securities Inc.; Deutsche Bank Trust Company Delaware; DB Private Wealth Mortgage Ltd. 
and DB Private Clients Corp., dependendo de qual entidade detém a sua conta ou fornece os serviços e produtos.
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