Política Geral de Privacidade da Viasat
A Viasat Inc., e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "Viasat", "nós", ou "nosso")
respeitam e valorizam a sua privacidade. Nesta Notificação Geral de Privacidade
("Notificação"), nós descrevemos nossas práticas de informação que dizem respeito aos
websites gerais da Viasat que publicam essa Notificação, que incluem, mas não se limitam
a www.viasat.com, ww.exede.com, e www.wildblue.com (os “Sites”), e informações que
obtemos de indivíduos que interagem com a Viasat de outras formas, mas que não são
clientes dos nossos serviços de internet e produtos e serviços relacionados (os "Serviços")
("Assinantes"). Esta notificação exclui áreas de acesso restrito a assinantes, que publicam
uma política de privacidade ou notificação diferente como http//mail.exede.net ou
http://account.viasat.com (“Portais do Consumidor”).
As políticas de privacidade ou notificações aplicáveis aos Assinantes podem ser
encontradas nos nossos websites de Assinantes ou Portais do consumidor ("Políticas de
Privacidade de Assinantes"). Ao acessar os Sites, ou, para não Assinantes, ao interagir com
a Viasat de qualquer maneira, incluindo mas não limitado ao acesso por telefone, email ou
correio, você consente às nossas práticas de coleta, uso e divulgação de dados como
descrito nesta Notificação.
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INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS E COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES
- Informações que Você nos Fornece
Informações que nós, nossos fornecedores de serviços e/ou serviços de terceiros podem
coletar podem incluir: (1) informações pessoalmente identificáveis, que são informações que
identificam você pessoalmente, como o seu primeiro e último nome, endereço de e-mail,
número de telefone, e endereço ("Informações Pessoais"); e (2) informações demográficas,
como seu gênero, idade, CEP, interesses, e consultas ("Informações Demográficas"). Com
exceção do que é exigido pela legislação aplicável, Informações Demográficas são
"Informações Não Pessoais" (por exemplo, dados que não são Informações Pessoais
segundo essa Notificação). Além disso, Informações Pessoais, uma vez que
"desidentificáveis" (por exemplo, a remoção ou modificação dos elementos pessoalmente
identificáveis) são também Informações Não Pessoais e podem ser usadas e
compartilhadas sem ligação com você, com exceção do que é proibido pela legislação
aplicável. Quando quaisquer Informações Não Pessoais são combinadas por nós com

Informações Pessoais que nós coletamos diretamente de você, nós iremos tratar os dados
combinados como Informações Pessoais de acordo com esta Notificação de Privacidade.
Em geral, você pode interagir conosco, incluindo a navegação em nossos Sites, sem
fornecer nenhuma Informação Pessoal sobre você. Quando você pede informações sobre
nossos produtos, serviços ou eventos, pode voluntariamente fornecer Informações
Pessoais, incluindo seu nome, endereço, número de telefone e/ou endereço de e-mail. Nós
usamos as Informações Pessoais que você divulga para responder aos nossos pedidos de
informação sobre nossos serviços, e podemos também usá-las para quaisquer propósitos
que não são proibidos pela legislação aplicável ou inconsistentes com esta Notificação ou
representações feitas por nós por escrito no momento da coleta; levando em consideração,
no entanto, que Informações do Assinante podem estar sujeitas a termos adicionais
definidos nas Políticas de Privacidade do Assinante aplicáveis.
Nós nos reservamos o direito de coletar, usar, compartilhar e transferir Informações Não
Pessoais na total extensão não proibida pela legislação aplicável ou inconsistente com esta
Notificação ou representações feitas por nós por escrito no momento da coleta; tendo em
vista, no entanto, que Informações do Assinante podem estar sujeitas a termos adicionais
definidos pelas Políticas do Assinante aplicáveis. Nós iremos reter suas Informações
Pessoais pelo período necessário para atender aos propósitos definidos nesta Notificação
de Privacidade, enquanto necessário para oferecer Serviços e cumprir com nossas
obrigações legais.
- Informações que Você Publica e que Outros Usuários Publicam
Quaisquer comentários ou informações que você publica em websites públicos, incluindo os
Sites, estão disponíveis e podem ser visualizados, coletados e utilizados por outros,
incluindo a Viasat, com exceção do que pode ser proibido pela Lei. A Viasat não é
responsável pela privacidade de quaisquer informações que você escolhe publicar nos
nossos Sites ou pela veracidade de quaisquer informações contidas nessas publicações.

- Informações Coletadas Automaticamente
Nós, nossos fornecedores de serviços e/ou serviços terceiros podemos também coletar
certas informações sobre você automaticamente quando acessa ou usa os Sites ou também
entra em contato conosco ("Informações de Uso"). Informações de Uso podem incluir
endereço de IP, identificador de dispositivo, tipo de browser, sistema operacional,
informações sobre o seu uso dos Sites, e dados relacionados a hardwares conectados à
rede (por exemplo, computador ou celular). Com exceção da extensão do que é exigido
pela legislação aplicável (por exemplo, um endereço de IP em certas jurisdições), ou pela
extensão que Informações de Uso são combinadas com Informações Pessoais conforme o
sujeito nessa Notificação, nós não consideramos Informações de Uso (excluindo
identificadores de dispositivos únicos) como sendo Informações Pessoais sujeitas à nossa
descrição de práticas de dados de acordo com essa Notificação e nos reservamos o direito
de coletar, usar, compartilhar e transferir Informações de Uso até a total extensão do que
não é proibido pela legislação aplicável ou do que é inconsistente com esta Notificação ou
com representações feitas por nós por escrito no momento da coleta; levando em
consideração, no entanto, que Informações do Assinante podem estar sujeitas a termos

adicionais definidos nas Políticas de Privacidade do Assinante aplicáveis.
Por exemplo, quando você interage com a Viasat, nós podemos coletar automaticamente
informações sobre você relacionadas a como entrou em contato conosco. Estas
informações podem incluir seu método de contato (endereço de e-mail ou número de
telefone), a data e hora em que nos contatou, e a frequência com a qual você nos contatou.
Além disso, a Viasat pode coletar e armazenar os conteúdos dessas interações que teve
conosco.
Os cookies, pixels de rastreamento, ou serviços e tecnologias conhecidos hoje e
futuramente ("Tecnologias de Rastreamento") em nossos Sites podem coletar Informações
de Uso sobre suas atividades e interações conosco e com os Sites. Por exemplo, nós
podemos usar serviços terceiros como Google Analytics, que usam Tecnologias de
Rastreamento para conduzir análises dos nossos Sites, e nós, nossos fornecedores de
serviços e serviços terceiros podemos coletar automaticamente Informações de Uso sobre o
seu uso dos nossos Sites, incluindo as áreas ou páginas dos Sites que você visita, a
quantidade de tempo que você gasta usando os Sites, o número de vezes que você volta, e
outros dados de uso do Site. Essas Informações nos ajudam a rastrear e entender como
visitantes usam nossos Sites, e melhoram o desempenho e experiência do usuário dos
nossos Sites.
Algumas informações sobre o seu uso dos Sites e certos serviços terceiros podem ser
coletados usando Tecnologias de Rastreamento ao longo do tempo por todos os serviços, e
usados por nós e terceiros com propósitos como associar diferentes dispositivos que utiliza,
e entregar anúncios relevantes e/ou conteúdo para você sobre o Serviço e certos serviços
terceiros. Veja abaixo certas escolhas que pode ter em relação a essas atividades.
- Desabilitando Cookies e Como Nós Agimos para Não Rastrear Sinais
Cookies regulares podem geralmente ser desabilitados ou removidos por ferramentas
disponíveis como parte da maioria dos browsers comerciais, e, em alguns casos,
bloqueados no futuro com a seleção de certas configurações. Browsers oferecem diferentes
funcionalidades e opções então você pode ter que configurá-las separadamente. Ainda,
ferramentas de browsers comerciais podem não ser efetivas com cookies do Flash (também
conhecidos como objetos localmente compartilhados), cookies de HTML5, ou outras
Tecnologias de Rastreamento. Para mais informações sobre desabilitar cookies do Flash,
vá para o website da Adobe http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-thirdparty-localshared.html. Por favor, esteja ciente de que ao desabilitar ou remover essas tecnologias,
algumas partes dos Sites podem não funcionar e de que quando você visitar novamente os
Sites a sua habilidade de limitar Tecnologias de Rastreamento baseadas no navegador
estará sujeita às configurações e limitações do browser.
As configurações do seu browser podem permitir que transmita automaticamente um sinal
de "Não Rastreie" para serviços online que você visita. Note, no entanto, que existe um
consenso entre participantes da indústria sobre o que "Não Rastreie" significa neste
contexto. Como muitos serviços online, nós não alteramos nossas práticas atualmente
quando recebemos um sinal de "Não Rastreie" do browser de um visitante.

Um maneira de potencialmente identificar cookies no nosso site é adicionar o plug-in
gratuito Ghostery no seu browser (www.ghostery.com) que, segundo o Ghostery, vai
divulgar cookies tradicionais baseados em browsers associados com os websites (mas não
aplicativos móveis) que você visita e políticas de privacidade e opções de descadastro (optout) dos responsáveis por operar esses cookies. Nós não somos responsáveis pela
completude ou exatidão dessa ferramenta ou pela escolha de notificações ou mecanismos
de terceiros. Para informações específicas sobre algumas das opções de escolha
oferecidas pela análise de terceiros e operadores de anúncios, veja a próxima seção.

ANÚNCIOS E ANÁLISES
Nós podemos usar terceiros como redes de anunciantes para auxiliar na exibição de
anúncios em sites de terceiros e para avaliar o sucesso de nossas campanhas de
publicidade. Alguns desses anúncios podem ser personalizados para o seu interesse com
base na sua navegação nos Sites e em toda a internet, às vezes chamados de "publicidade
com base na internet" e "publicidade online comportamental" ("Publicidade com Base na
Internet"), e podem incluir enviar um anúncio para você em um serviço terceiro depois que
deixou o Site (por exemplo, "redirecionamento"). Isto nos permite direcionar os anúncios
para nossos produtos e serviços. Fornecedores terceiros de rede, anunciantes,
patrocinadores e/ou serviços de métricas de tráfego podem usar cookies, JavaScript web
beacons (incluindo GIFs transparentes), Flash LSOs e outras Tecnologias de Rastreamento
para medir a efetividade dos anúncios que eles mostram para nós e para personalizar o
conteúdo de anúncios. As práticas relacionadas a esses cookies de terceiros e outras
Tecnologias de Rastreamento são reguladas pelas políticas de privacidade específicas de
cada terceiro, e não por esta Notificação.
Você pode escolher se quer receber Publicidade com Base na Internet se descadastrando.
Alguns desses anunciantes e fornecedores responsáveis por serviços relacionados à
publicidade para nós e nossos terceiros podem participar do Programa Auto-Regulado de
Publicidade Comportamental Online da Aliança Digital de Publicidade (“DAA”) . Para saber
mais sobre como você pode exercitar certas escolhas em relação à Publicidade com Base
na Internet, visite http://www.aboutads.info/choices/ e http://www.aboutads.info/appchoices
para informações sobre o programa de descadastro para aplicativos móveis da DAA.
Algumas dessas empresas podem também ser membros da Iniciativa de Rede de
Publicidade ("NAI"). Para aprender mais sobre a NAI e suas opções de descadastro de seus
membros, veja http://www.networkadvertising.org/choices/. Por favor, esteja ciente de que,
mesmo que tenha a opção de se descadastrar de certos anúncios de Publicidade com Base
na Internet, você pode continuar recebendo outros tipos de anúncios. Se descadastrar
apenas significa que aqueles membros selecionados não devem mais entregar certos tipos
de Publicidade com Base na Internet para você, mas não significa que não receberá mais
qualquer conteúdo e ou anúncio (por exemplo, de outras redes de publicidade). Ainda, se os
seus browsers estão configurados para rejeitar cookies quando visita essas páginas de
descadastro, ou se apaga seus cookies, usa um dispositivo ou browser diferente ou usa um
método de acesso não baseado em browser (por exemplo, aplicativo móvel), o seu
descadastro da NAI/DAA feito em browser pode não, ou não mais, ser efetivo. Nós
apoiamos os Princípios Auto-Regulamentados de Publicidade Comportamental Online de
2009 da indústria da publicidade (https://www.iab.com/wpcontent/uploads/2015/05/venprinciples-07-01-09.pdf) e esperamos que redes de anúncios com as quais lidamos para

oferecer a você Publicidade com Base na Internet façam o mesmo, mesmo que não
possamos garantir o cumprimento deles.
Você pode exercer escolhas relacionadas ao uso de cookies do google Analytics acessando
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ou fazendo download do add-on de browser de
descadastro do Google Analytics. Pode fazer escolhas relacionadas ao uso de cookies da
Adobe Analytics acessando http://www.adobe.com/br/privacy/optout.html na seção chamada
"Não participar das soluções de medição e personalização da Adobe Experience Cloud para
sites."
Nós não somos responsáveis pela completude ou exatidão de ferramentas terceiras ou
notificações ou mecanismos da escolha de terceiros.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A Viasat pode divulgar Informações Pessoais que coletamos de você e sobre você nas
seguintes circunstâncias: (1) para nossos empregados ou terceiros como vendedores,
agentes, contratantes ou fornecedores de serviços, se a divulgação permitir que
desenvolvam uma função de suporte profissional ou técnico para nós; (2) com seu
consentimento, para terceiros que podem vender serviços complementares ou
concorrentes; (3) para responder a processos legais ou fornecer informações para agentes
regulatórios ou legislativos ou em conexão com uma investigação que envolve a segurança
pública, como permitido por lei, ou exigido por lei; (4) para o que não for proibido por lei ou
inconsistente com essa Notificação; e (5) dentro do que foi descrito para você no momento
da coleta; levando-se em consideração que Informações Pessoais do Assinante podem
estar sujeitas a termos adicionais previstos nas Políticas de Privacidade do Assinante
aplicáveis.
Nos reservamos o direito de compartilhar e transferir Informações Não Pessoais na
extensão total do que não é proibido pela legislação aplicável ou inconsistente com esta
Notificação ou representações feitas por nós por escrito no momento da coleta; levando-se
em consideração que Informações Pessoais do Assinante podem estar sujeitas a termos
adicionais previstos nas Políticas de Privacidade do Assinante aplicáveis.
Ainda, a Viasat pode vender ou comprar recursos durante o curso normal do nosso negócio.
Se alguma outra entidade nos adquire ou adquire um de nossos recursos, informações que
coletamos sobre você podem ser transferidas para a entidade em questão. Além disso, se
qualquer procedimento de falência ou reorganização chegar até ou contra nós, essas
informações podem ser consideradas recursos nossos e podem ser vendidas ou
transferidas para terceiros.
CONSENTIMENTO À TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA OS ESTADOS
UNIDOS
Suas informações estão armazenadas em servidores nos Estados Unidos. Se você está
alocado fora dos EUA, por favor note que as informações que coletamos serão transferidas
para e pelos Estados Unidos, usando a proteção apropriada quando necessário.
SEGURANÇA DE DADOS
A Viasat tomou certas medidas físicas, administrativas e técnicas para resguardar as
Informações que coletamos de e sobre visitantes dos nossos Sites. Apesar de buscarmos a
integridade e a segurança das nossas redes e sistemas, nós não podemos garantir a

segurança das Informações que transmitem para nós. Nós o encorajamos a tomar
precauções para proteger dados pessoais quando você navega na internet.
LINKS PARA OUTROS WEBSITES E SERVIÇOS TERCEIROS
Os serviços podem incluir hiperlinks para, ou incluir em conexão com, os Sites (por
exemplo, aplicativos e plugins), websites, localizações, plataformas, aplicações ou serviços
operados por terceiros ("serviço(s) de terceiros(s)"). Esses serviços terceiros podem usar
seus próprios cookies, web beacons, e outras Tecnologias de Rastreamento para coletar
informações sobre seu perfil independentemente e podem solicitar Informações Pessoais
para você.
Certas funcionalidades nos Sites podem permitir interações que você inicia entre os Sites e
certos serviços terceiros, como redes sociais terceiras ("Funcionalidades Sociais").
Exemplos de Funcionalidades Sociais incluem: permitir que possa enviar conteúdos entre
os Sites e os serviços terceiros; "curtindo" ou "compartilhando" nosso conteúdo; e para
conectar os Sites com serviços terceiros de outra forma (por exemplo, para subir ou puxar
informações de ou para os Sites). Se você utiliza Funcionalidades Sociais, e potencialmente
outros serviços de terceiros, informações às quais fornece acesso ou publica podem ser
divulgadas publicamente nos Sites ou por serviços terceiros que utiliza. Similarmente, se
você posta informações em um serviço terceiro que faz referência a nós ou nossos Sites
(por exemplo, usando uma hashtag associada com a Viasat em um tweet ou status), seu
post pode ser usado em conexão com os Sites ou ainda por nós. Ainda, ambos Viasat e
terceiros podem ter acesso a certas informações sobre você e seu uso dos Sites ou de
qualquer serviço de terceiros.
Com exceção da extensão em que combinamos informações que recebemos de serviços
terceiros, ou outros terceiros, com Informações Pessoais como regido por essa Notificação,
dados obtidos por nós de terceiros, mesmo que em associação com os Sites, não estão
sujeitos às limitações desta Notificação em relação a dados, no entanto, tais dados
permanecem sujeitos a quaisquer restrições impostas a nós por terceiros, se houverem. Do
contrário, as informações coletadas, armazenadas, e compartilhadas por terceiros
permanecem sujeitas às suas políticas e práticas de privacidade, incluindo se continuam a
compartilhar informações conosco ou não, os tipos de informações compartilhadas e suas
escolhas sobre o que é visível para os outros em serviços de terceiros.
Nós não somos responsáveis pelas, e tampouco fazemos representações sobre, as
políticas ou práticas de negócios de quaisquer terceiros, incluindo, sem limitação,
fornecedores de serviços de métricas e serviços terceiros associados com os Sites e
aconselhamos você a se familiarizar com e consultar suas políticas de privacidade e termos
de uso.
INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA RESIDENTES DA CALIFÓRNIA
Nós não compartilhamos informações pessoais como definido pela Seção 1798.83 do
Código Civil da Califórnia (“Lei Shine the Light”) com terceiros para seus propósitos de
marketing na ausência do seu consentimento. Para se descadastrar de compartilhamentos
futuros com terceiros para seus propósitos de marketing, contate Viasat@privacy.com. Se é
um residente da Califórnia, pode solicitar informações sobre nossa conformidade com a Lei
Shine the Light entrando em contato conosco no Viasat@privacy.com ou enviando uma

carta para Viasat, Inc., P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (Atenção: Conselho Legal).
Quaisquer solicitações deste tipo devem incluir "California Privacy Rights Request"
(Solicitação de Direitos de Privacidade da Califórnia) na primeira linha da descrição,
incluindo seu nome, rua, endereço, cidade, estado e CEP. Por favor, note que nós somos
obrigados a responder apenas uma solicitação por consumidor a cada ano.
NOSSO COMPROMISSO COM A PRIVACIDADE INFANTIL
Proteger a privacidade infantil é importante para nós. Nós não direcionamos os Sites para,
nem intencionalmente coletamos quaisquer informações pessoais de, crianças abaixo da
idade de treze anos.
MUDANÇAS NESSA NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE
A Viasat pode fazer emendas a essa notificação de tempos em tempos. Quando fizermos,
nós publicaremos a(s) mudança(s) nos Sites. Em alguns casos, nós podemos fornecer uma
notificação adicional para você (por exemplo, adicionando uma declaração à nossa
homepage ou enviando uma notificação por e-mail). No entanto, nós não trataremos suas
Informações Pessoais Coletadas anteriormente que são regidas por esta Notificação à
extensão do que não é coletado de acordo com a nova política de privacidade de maneira
materialmente diferente do que foi representado no momento da coleta com seu
consentimento.
ESCOLHAS RELACIONADAS À SUA INFORMAÇÃO
À extensão do que é posto pela lei de sua jurisdição, você pode ter direito a: (a) acessar
certas Informações Pessoais que mantemos sobre seu perfil; (b) exercitar seus direitos de
portabilidade de dados; (c) solicitar a atualização, correção, adição, exclusão ou restrição de
suas Informações Pessoais; (d) retirar seu consentimento dado previamente; (e) solicitar
que nós não compartilhemos suas Informações Pessoais com serviços terceiros
complementares ou concorrentes; e/ou (f) contestar a qualquer momento o processamento
de suas Informações Pessoais com motivos legítimos em relação à sua situação em
particular. Nós iremos cumprir com tais pedidos à extensão do que é permitido pela
legislação aplicável à sua jurisdição, mas podemos não acomodar uma solicitação caso
acreditemos que a mudança violaria qualquer lei ou exigência legal ou faria com que a
informação estivesse incorreta. Nós podemos tomar medidas para verificar sua identidade
antes de dar acesso a suas informações. Nós podemos aplicar uma cobrança até a
extensão do que é permitido pela legislação aplicável, antes de fornecermos uma cópia de
qualquer uma de suas Informações Pessoais que mantemos. Você pode, dependendo de
sua localização, ter o direito de abrir uma reclamação com um regulador governamental se
não está satisfeito com nossa resposta.
Nota: Se você optar por não nos fornecer certas informações ou desligar ou limitar certas
Tecnologias de Rastreamento (como cookies), podemos não conseguir oferecer certos
Serviços, ou você pode não conseguir acessar certos recursos dos Serviços, ou os Serviços
podem não funcionar apropriadamente.
COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Se você tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer sobre essa Notificação, sobre como
lidamos com as Informações coletada em nossos Sites, ou um pedido relacionado à seção
intitulada Escolhas Relacionadas com a Sua Informação, por favor, entre em contato

conosco no privacy@viasat.com.
Data Efetiva: 24 de Maio de 2018.

