POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. Objetivo
Esta política explica como a WAN Tecnologia cumprirá suas obrigações legais com relação a
padrões de proteção de dados. Os requisitos da política são principalmente com base na Lei Geral
de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que é a peça legislativa principal proteção de dados
pessoais e dados pessoais sensíveis. A WAN Tecnologia:


implementará totalmente todos os aspectos da LGPD (Lei nº 13.709/2018)



irá garantir que todos os funcionários e outras pessoas que lidam com dados pessoais estejam

cientes de obrigações e direitos ao abrigo da LGPD (Lei nº 13.709/2018)


implementará medidas físicas e técnicas adequadas e apropriadas e medidas organizacionais

para garantir a segurança de todos os dados contidos ou tratados por seus sistemas.
O foco principal desta política é fornecer orientação sobre a proteção, compartilhamento e
divulgação de dados pessoais, mas é importante ressaltar que manter a confidencialidade e cumprir
a legislação de proteção de dados se aplica a qualquer pessoa que lide com dados pessoais ou dados
pessoais confidenciais em nome da WAN Tecnologia

2. Compromisso
A Empresa considera a proteção e privacidade dos dados pessoais de extrema importância e está
empenhada em fornecer a todas as pessoas um serviço personalizado que atenda às necessidades
de cada indivíduo de forma a salvaguardar a sua privacidade de acordo com a proteção de dados e
privacidade regulamentos em vigor.

3. Oportunidade de recusar
Quando a empresa obtém suas informações pessoais, ou quando você adquire um novo serviço
da empresa, daremos a você a oportunidade de indicar se deseja ou não receber informações da
empresa sobre outros serviços ou produtos.
Normalmente, isso será feito por meio de uma caixa de seleção em um formulário de inscrição
ou contrato. Você pode revisar a escolha que fez a qualquer momento, escrevendo para a empresa
informando-nos sobre a mudança.
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4. Coleta de informações pessoais
Algumas das informações pessoais que a empresa mantém sobre você podem ser dados pessoais
confidenciais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e outras leis
relevantes. A empresa pode coletar informações pessoais sobre você de uma série de fontes,
incluindo: (a) de você quando você concorda em aceitar um serviço nosso, caso em que isso pode
incluir seus dados de contato pessoal e / ou comercial, (b) de você quando você contata a empresa
com uma pergunta ou em resposta a uma comunicação da empresa, caso em que isso pode nos dizer
algo sobre suas preferências, (c) através de formulários em nosso site, e (d) através de Landing Page
que veiculam em anúncios da empresa publicamente.

5. Uso de informações
As informações que você fornece à empresa ou que a empresa detém sobre você podem ser
usadas pela empresa para: (a) identificá-lo quando você fizer perguntas, (b) ajudar a administrar e
contatá-lo sobre a melhoria da administração de quaisquer contas, serviços e produtos fornecidas
pela empresa anteriormente, agora ou no futuro, (c) realizar análises de marketing e perfis de
clientes e criar informações estatísticas e de teste, (d) ajudar a empresa a prevenir e detectar fraudes
ou perdas, e (e) contatá-lo por qualquer meio (incluindo correio, e-mail, telefone, etc.) sobre outros
serviços e produtos oferecidos pela empresa e parceiros selecionados autorizados.

7. Divulgação de informações
A empresa pode divulgar informações apenas quando legitimamente solicitadas para fins legais
ou regulamentares, como parte de processos judiciais ou processos judiciais em perspectiva.

8. Proteção de informações
A empresa mantém rígidas medidas e controles de proteção de dados, privacidade e segurança
para proteger as informações pessoais. Isso inclui seguir certas políticas administrativas e de
segurança, procedimentos e práticas de proteção de dados para verificar sua identidade ao nos
telefonar, criptografar dados em nossos sites, fazer backup de dados em locais externos, a fim de
garantir a proteção de dados e privacidade para todos requisitos legais aplicáveis.
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9. Acesso à Internet
Se você se comunicar com a empresa pela Internet, podemos ocasionalmente usar o e-mail para
contatá-lo sobre nossos serviços e produtos. Esteja ciente de que as comunicações pela Internet,
como e-mails, não são seguras a menos que tenham sido criptografadas. A empresa não pode aceitar
a responsabilidade por qualquer acesso não autorizado ou perda de informações pessoais que
estejam além do controle da empresa. Podemos usar "cookies" para monitorar os padrões de
tráfego do usuário do site e o uso do site. Normalmente, você pode alterar as configurações do seu
navegador para evitar a aceitação de cookies. No entanto, a rejeição de cookies pode afetar sua
capacidade de usar alguns dos produtos e / ou serviços no site da empresa.

10. Solicitações de acesso de titulares de dados
A Empresa visa atender às solicitações de acesso às informações pessoais o mais rápido possível,
mas garantirá que sejam fornecidas dentro do prazo estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei nº 13.709/2018) em vigor.
Os indivíduos não terão direito de acessar as informações às quais se aplica qualquer uma das
isenções do regulamento de privacidade. No entanto, apenas aquelas informações específicas às
quais a isenção se aplica serão retidas e a determinação da aplicação das isenções será feita pela
Empresa.

11. Violações de proteção de dados
Sempre que ocorrer uma violação de proteção de dados, ou houver suspeita, ela deve ser
relatada imediatamente de acordo com a Política de Proteção de Dados e Privacidade da WAN
Tecnologia.

12. Contato
Dúvidas sobre esta política ou a Lei de Proteção de Dados em geral ou qualquer outra questão
de privacidade devem ser dirigidas ao Diretor de Proteção de Dados da Empresa (telefone: (11)
30837722, e-mail: dpo@wan.com.br
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