Adendo para usuários baseados no Brasil
Este adendo se aplica às operações de tratamento de dados pessoais sujeitas à Lei Geral de Proteção
de Dados (Lei nº 13.709/18), a saber: (a) quando a operação de tratamento for realizada no Brasil; (b)
quando a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços
ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (c) quando os dados pessoais objeto do
tratamento tenham sido coletados no Brasil.

A. Responsável pelo tratamento dos dados pessoais e transferências

A Uber Technologies Inc. ("Uber") é a controladora dos dados pessoais coletados em conexão com o uso
dos serviços Uber no Brasil.

B. Contato do Encarregado de Dados

O Encarregado de Proteção de Dados da Uber no Brasil pode ser contatado por através do link
específico disponibilizado neste formulário.
C. Bases para o processamento

A Uber coleta e usa dados pessoais apenas quando há bases legais para tanto. Isso inclui processamento
de dados pessoais: (i) para prestar os serviços e oferecer os recursos solicitados; (ii) com base em
consentimento do titular; (iii) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (iv) para o
exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; (v) para a proteção da
vida ou da incolumidade física do usuário ou de terceiro; (vi) para atender aos interesses legítimos da
Uber ou de terceiro; (vii) para segurança e prevenção à fraude e (viii) para a proteção do crédito.

D. Direitos do titular de dados

Nas operações de tratamento de dados pessoais sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados, os titulares
de dados pessoais possuem os seguintes direitos:

●
●
●
●
●
●
●

Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais pela Uber;
Acesso aos dados pessoais tratados pela Uber;
Correção ou atualização de dados pessoais na base de dados da Uber;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD;
Portabilidade de dados;
Eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento;
Informação sobre os dados pessoais compartilhados pela Uber com terceiros;

●
●
●
●

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o tratamento de dados
pessoais e as consequências da negativa;
Revogação do consentimento;
Oposição a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de
consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD;
Revisão de decisões automatizadas.

Para apresentar perguntas gerais relacionadas às práticas de proteção de dados da Uber clique aqui
caso você tenha uma conta Uber; ou aqui caso não tenha.
Para solicitar uma cópia de seus dados, clique aqui.
Para solicitar a deleção de sua conta, clique aqui caso seja um passageiro ou destinatário de entregas;
ou aqui caso seja um motorista parceiro ou parceiro de entregas.

