A Infosys Limited, suas subsidiárias e operações de filiais a seguir denominadas
"Infosys", "nós" ou "nosso(a)" estão comprometidas em respeitar sua privacidade e
escolhas. A declaração destaca nossas práticas de privacidade em relação às
Informações Pessoais que coletamos e armazenamos sobre você através deste site,
www.infosys.com (o "Site") e também para as Informações Pessoais que você nos
fornece enquanto participa de nossos eventos e campanhas.
I. Informações pessoais que coletamos e processamos e como as usamos
I.1 Informações pessoais que processamos
Para os fins desta declaração de privacidade, 'Informações Pessoais' são quaisquer
dados relacionados a um indivíduo que possa ser identificado a partir desses dados ou
de uma combinação de um conjunto de dados, e outras informações que estejam na
posse da Infosys.
Coletamos as seguintes categorias de Informações Pessoais:
• Informações que você fornece por meio de nosso site, incluindo informações que você
fornece quando se registra em nosso site, como: nome, endereço de e-mail, função,
empresa, país, nome da sua universidade, campo de estudo / concentração
acadêmica, ano e mês previsto para o térimindo da sua graduação e número de
telefone;
• Informações sobre seu computador e sobre suas visitas e uso deste Site, como
endereço IP, informações demográficas, sistema operacional de seus computadores e
tipo de navegador e informações coletadas por cookies
• Detalhes relacionados a cookies são fornecidos na Política de Cookies
I.2 Uso de suas informações pessoais
Usamos suas informações pessoais para os seguintes fins:
• fornecer melhor usabilidade, solução de problemas e manutenção do site;
• entender quais partes do site são visitadas e com que frequência;
• para criar seu ID de usuário;
• identificá-lo depois de se registrar em nosso site;
• entrar em contato com você e responder às suas perguntas ou solicitações; e
• fornecer acesso ao conteúdo desejável com base em suas preferências.
• processar candidaturas de emprego e solicitações relacionadas de Alumni, mais
detalhes sobre os quais estão disponíveis nos portais correspondentes deste site.
• Conhecer o seu interesse em participar de Ideathons ou outras competições

• Como participante de competições, publicação do seu nome e detalhes
correspondentes para torná-los disponíveis para um público maior na Internet
I.3 Base jurídica do processamento
Processamos suas Informações Pessoais quando necessário para a execução de um
contrato do qual você é parte ou para executar etapas a seu pedido antes de celebrar
um contrato. Isso se aplica em qualquer caso em que lhe fornecemos serviços de
acordo com um contrato, como quando você usa nosso site ou realiza seu registro no
site. Se você não fornecer as informações pessoais necessárias para fornecermos
nossos serviços, não poderemos fornecer nossos serviços a você. Processamos suas
informações pessoais para a execução de um contrato nas seguintes circunstâncias:
• fornecer melhor usabilidade, solução de problemas e manutenção do site; e
• para criar seu ID de usuário.
Processamos suas informações pessoais quando necessário para fins de interesse
legítimo buscado por nós ou por terceiros (quando esses interesses não são
substituídos pelos seus direitos de proteção de dados). Isso se aplica nas seguintes
circunstâncias:
• identificá-lo depois de se registrar em nosso site; e
• entrar em contato com você e responder às suas perguntas ou solicitações;
• entender quais partes do site são visitadas e com que frequência; e
• fornecer acesso ao conteúdo desejável com base em suas preferências.
Processamos suas informações pessoais com o seu consentimento para o(s)
objetivo(s) abaixo. Onde processamos os Dados Pessoais com base no seu
consentimento, seu consentimento é revogável a qualquer momento.
• Conhecer o seu interesse em participar de ideathons ou outras competições
• Entrar em contato com você para promover sua participação nos ideathons ou em
outras competições
• Como participante de competições, publicação do seu nome e detalhes
correspondentes para torná-los disponíveis para um público maior na Internet
II Consequências de não fornecer informações pessoais
Se você optar por não fornecer suas informações pessoais que são obrigatórias para
processar sua solicitação, talvez não possamos fornecer o serviço correspondente.
III Destinatários de dados, transferência e divulgação de informações pessoais:
A Infosys não compartilha suas Informações Pessoais com terceiros para fins de
marketing direto.

Compartilhamos suas informações pessoais com
• Infosys ou com qualquer uma de suas subsidiárias;
• parceiros de negócios;
• fornecedores de serviços;
• Agentes terceirizados autorizados; ou
• Contratados.
A Infosys Limited não vende suas Informações Pessoais a terceiros.
Em geral, a Infosys Limited, domiciliada em Bangalore, é o controlador de dados que
processa suas informações pessoais. O seguinte se aplica somente quando o
controlador de dados que processa suas Informações Pessoais está domiciliado na
Área Econômica Europeia ("AEE"):
Transferimos Informações Pessoais para países fora da AEE para terceiros, inclusive
para países que possuem diferentes padrões de proteção de dados para aqueles que
se aplicam na AEE. A localização das empresas do grupo Infosys está definida aqui.
Nossos prestadores de serviços estão localizados principalmente nos EUA, Canadá,
Austrália, Cingapura, Hong Kong, Índia e Reino Unido. Nos casos em que os
provedores de serviços processam suas informações pessoais em países considerados
adequados pela Comissão Europeia, confiamos na decisão da Comissão Europeia de
proteger suas informações pessoais.
Para transferências para empresas do grupo Infosys e provedores de serviços fora da
AEE, usamos cláusulas contratuais padrão ou confiamos na certificação Privacy Shield
de um provedor de serviços ou nas regras corporativas de um provedor de serviços
(aprovadas pela autoridade de proteção de dados da UE) que estão em vigor para
proteger suas informações pessoais. Entre em contato conosco conforme descrito
abaixo, se você deseja obter uma cópia dos métodos utilizados. Quando necessário, a
Infosys divulga Informações Pessoais a órgãos policiais ou autoridades reguladoras
externas, a fim de cumprir as obrigações legais.
IV Uso de cookies:
Consulte a Política de Cookies
V. Não Rastrear
Não rastrear (DNT) é uma preferência de privacidade que os usuários podem definir
em alguns navegadores da Web, permitindo que eles optem pelo não rastreamento por
sites e serviços online. Atualmente, o World Wide Web Consortium (W3C) ainda não
estabeleceu padrões universais para sinais DNT reconhecíveis e, portanto, a Infosys
Limited e o Site não reconhecem o DNT.

VI Seus direitos:
Sujeito às leis do seu país, Você tem o direito de acessar, corrigir, excluir ou transferir
suas informações pessoais que possuímos, incluindo seu perfil e preferências. Você
também tem o direito de se opor a determinado processamento e, quando solicitamos
seu consentimento para processar suas Informações Pessoais, de retirar esse
consentimento. Onde processamos suas Informações Pessoais porque temos um
interesse legítimo em fazê-lo (como explicado acima), você também tem o direito de se
opor a isso. Esses direitos podem ser limitados em algumas situações - por exemplo,
onde podemos demonstrar que temos um requisito legal para processar suas
informações pessoais.
Se você é um usuário brasileiro, possui direitos adicionais para confirmar a existência
de suas informações pessoais, a portabilidade de suas informações pessoais para
outro provedor de serviços, se aplicável, o anonimato ou o bloqueio de informações
desnecessárias, informações sobre entidades públicas e privadas com as quais
compartilhamos seus dados.

Você pode reivindicar seus direitos nas seções correspondentes em que essas
informações foram fornecidas ou entrando em contato conosco em
privacy@infosys.com
VII Seus direitos de privacidade na Califórnia
Os residentes da Califórnia que fornecem informações pessoais na obtenção de
produtos ou serviços para uso pessoal, familiar ou doméstico têm o direito de nos
solicitar e obter, uma vez por ano, informações sobre as informações de cliente que
compartilhamos com terceiros para fins de seu marketing direto, incluindo as categorias
de informações e os nomes e endereços das empresas com as quais compartilhamos
essas informações. Conforme discutido em outras partes desta Política de Privacidade,
atualmente não compartilhamos as informações pessoais dos residentes da Califórnia
com terceiros para fins de marketing direto. No entanto, se você tiver mais dúvidas
sobre nossas práticas de privacidade e conformidade com as leis da Califórnia, entre
em contato conosco, conforme explicado abaixo.
VIII Segurança de dados
A Infosys adota práticas e procedimentos de segurança razoáveis e apropriados,
incluindo controles administrativos, de segurança física e técnicos, a fim de proteger
suas informações pessoais.
IX Retenção de dados
As Informações Pessoais não serão retidas por um período maior que o necessário
para cumprir os propósitos descritos nesta declaração de privacidade, a menos que um

período de retenção mais longo seja exigido por lei ou para fins comerciais legítimos
diretamente relacionados.
X. Sites vinculados
Nossas práticas de privacidade em relação às Informações Pessoais que coletamos e
armazenamos sobre você através de nossos portais, como Recrutamento e Alumni
Global, serão de acordo com a política de privacidade desses portais.
A Infosys fornece links para sites e serviços de terceiros. No entanto, a Infosys não é
responsável pelas declarações de privacidade, práticas ou conteúdo de tais sites de
terceiros.
XI. Privacidade das crianças
O Site não solicita ou coleta intencionalmente informações pessoalmente identificáveis
on-line de crianças menores de 13 anos sem o consentimento prévio e verificável dos
pais. Se a Infosys Limited souber que uma criança com menos de 13 anos enviou
informações de identificação pessoal on-line sem o consentimento dos pais, tomará
todas as medidas razoáveis para excluir essas informações de seus bancos de dados e
não usá-las para qualquer finalidade (exceto quando necessário para proteger a
segurança da criança ou de outras pessoas, conforme exigido ou permitido por lei). Se
você tomar conhecimento de qualquer informação de identificação pessoal que
coletamos de crianças menores de 13 anos, ligue para +91 80 2852 0261 ou envie um
email para privacy@infosys.com.
Menores de 18 anos podem ter as informações pessoais que eles nos forneceram
excluídas enviando um email para privacy@infosys.com solicitando a exclusão.
Observe que, embora façamos esforços razoáveis para atender a essas solicitações, a
exclusão de suas informações pessoais não garante a remoção completa e abrangente
desses dados de todos os sistemas.
XII. Como entrar em contato conosco
Se você tiver alguma dúvida sobre nossas práticas de privacidade ou esta declaração
de privacidade, ou para solicitar esta declaração de privacidade em outro formato, entre
em contato conosco:
Pessoa para contato: Srinivas P
Endereço para contato: Data Privacy Office, Infosys Limited, Electronics City, Hosur
Road, Bangalore, CEP 560-100, India
Telefone: +91 80 2852 0261
E-mail: privacy@infosys.com
XIII. Atualizações nesta declaração de privacidade
A Infosys pode alterar as práticas de privacidade de dados e atualizar esta declaração
de privacidade conforme e quando necessário, e o mesmo será disponibilizado no site.

Mas nosso compromisso de proteger a privacidade dos usuários do site continuará a
permanecer.

