A VIASAT BRASIL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA., uma empresa
limitada brasileira (“Viasat”), com sede em R. Gomes de Carvalho, 911 - Vila Olímpia,
São Paulo - SP, 04547-003, Brasil, e sua controladora, subsidiárias e afiliadas
(coletivamente “Viasat,” “nós”, “conosco” ou “nosso(as)”) respeitam e valorizam
sua privacidade. Esta Política de Privacidade (“Política”) fornece a você informações
em relação a como coletamos dados sobre você de acordo com os Serviços (conforme
definido abaixo) e como as utilizamos e compartilhamos, e é aplicável ao serviço de
Internet Wi-Fi da Viasat (e produtos e serviços relacionados fornecidos por nós)
(coletivamente, os “Serviços”). Qualquer termo iniciado por letra maiúscula utilizado
como um termo definido, mas que não seja de outra forma definido nesta Política terá o
significado estabelecido no Contrato de Termos de Serviço relacionado.
Nós podemos alterar esta Política por meio de avisos de privacidade adicionais
publicados nos Serviços (“Termos de Privacidade Adicionais”), que regerão os
Serviços aplicáveis, caso estejam em conflito com esta Política de Privacidade geral. Ao
acessar Serviços de Terceiros (conforme definido abaixo) de ou em relação aos nossos
Serviços, nossas políticas e termos e condições não regem esses serviços e práticas de
terceiros.
Ao marcar a opção no portal, você concorda com o Contrato de Termos de Serviço do
Serviço, a Política de Uso Aceitável, e esta Política, e autoriza as práticas de coleta, uso
e divulgação da Viasat e outras atividades conforme descrito nesta Política, e quaisquer
Termos de Privacidade Adicionais.
Adicionalmente, a Viasat, Inc., que é a controladora da Viasat, tem sede nos Estados
Unidos da América (“EUA”). Esteja ciente de que as Informações (conforme definido
abaixo) coletadas por meio dos Serviços podem ser transferidas, processadas,
armazenadas e utilizadas nos EUA. Ao marcar esta opção no portal, você autoriza a
transferência de e para, o processamento, o uso, o compartilhamento e o
armazenamento das informações, inclusive Informações Pessoais, nos EUA, conforme
estabelecido nesta Política.
1.

COLETA DE INFORMAÇÕES

A Viasat pode coletar informações sobre você quando você utilizar nossos Serviços,
solicitar informações de nós ou quando entrar em contato conosco de outra forma
(coletivamente, “Informações”). As Informações se enquadram nas seguintes
categorias, que tratamos diferentemente nos termos desta Política: Informações
Pessoais, PI (Personal Information) Coletadas pela Viasat, e Informações Não Pessoais
(cada uma delas conforme definido abaixo). Esta cláusula explica cada categoria de
dados e como coletamos cada categoria de dados de você. Podemos utilizar contratados
para nos ajudar a fornecer os Serviços (“Fornecedores”) e eles, nessa capacidade,
podem coletar as Informações, mas quaisquer Informações Pessoais coletadas por
nossos Fornecedores em nosso nome serão tratadas como PI Coletadas pela Viasat nos
termos desta Política.
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A.

Informações Pessoais

As Informações que a Viasat ou seus Fornecedores e/ou Serviços de Terceiros podem
coletar incluem informações pessoalmente identificáveis, que são informações que o
identifiquem pessoalmente, como seu nome e sobrenome, endereço de e-mail, e cartão
de crédito ou débito ou outras informações financeiras, assim como seu identificador
único de dispositivo (mas sem incluir endereços de Protocolo de Internet (Internet
Protocol, IP), que são tratados como Informações de Uso conforme estabelecido abaixo,
salvo conforme proibido pela legislação aplicável) (“Informações Pessoais”). Na medida
em que quaisquer Informações não Pessoais (conforme definido abaixo) sejam
combinadas pela Viasat, ou em seu nome, com Informações Pessoais que a Viasat
coletar diretamente de você em relação ao seu uso dos Serviços (“PI Coletadas pela
Viasat”), nós trataremos os dados combinados como PI Coletadas pela Viasat nos
termos desta Política.
B.

Informações Não Pessoais

As Informações que a Viasat e seus Fornecedores e/ou Serviços de Terceiros podem
coletar incluem (1) informações demográficas, como sexo, idade, CEP, interesses,
compras recentes e no futuro (“Informações Demográficas”); e (2) determinadas
informações sobre você quando você acessa ou utiliza os Serviços (“Informações de
Uso”). As Informações de Uso podem incluir endereço MAC, endereço IP, tipo de
navegador, sistema operacional, informações sobre seu uso dos Serviços, e dados
relacionados a hardware conectado à rede (por exemplo, dispositivo móvel ou
computador). Salvo na medida em que for requerido pela legislação aplicável ou na
medida em que for combinado por ou em nome da Viasat com PI Coletadas pela Viasat,
as Informações Demográficas e as Informações de Uso são consideradas neste
instrumento como “Informações não Pessoais” (ou seja, dados que não são
Informações Pessoais nos termos desta Política). Adicionalmente, Informações
Pessoais, inclusive, sem limitação, PI Coletadas pela Viasat (conforme definido abaixo),
uma vez “anonimizadas” (ou seja, a remoção dos identificadores pessoais dos dados
para que não sejam mais pessoalmente identificáveis) também são consideradas
Informações não Pessoais e podem ser utilizadas e compartilhadas sem obrigações
perante você, salvo conforme proibido pela legislação aplicável.
C.

Como as Informações são Coletadas
(1)

Informações que Você nos Fornecer

Você pode nos fornecer Informações ao utilizar nossos Serviços. As Informações
Pessoais que você pode nos fornecer e que podemos coletar podem incluir seu nome de
usuário, endereço, endereço de e-mail, número de telefone, respostas a perguntas de
segurança ou informações financeiras.
(2)

Informações que Coletamos Automaticamente

Quando você utiliza nossos Serviços, nós podemos utilizar cookies, arquivos de registro
ou outras tecnologias de rastreio desenvolvidas agora ou futuramente (“Tecnologias de
Rastreio”) para coletar Informações. Tecnologias de Rastreio nos ajudam a coletar
automaticamente determinadas Informações sem você nos fornecê-las declaradamente
(ou seja, coleta passiva). Isso pode incluir a coleta de dados em relação às suas
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credenciais de log-in (se houver), tipo de navegador, sistema operacional, versão de
software, endereço de Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) ou endereço MAC, e
tipos de plataforma, assim como Informações de Uso.
A Viasat também pode coletar Informações de Uso, inclusive informações sobre seu uso
dos Serviços, inclusive os nomes de domínio, subdomínios e identificadores de
localização (“URLs”) dos sites e partes deles, acessados enquanto nossos Serviços são
utilizados, o tempo que você levou em sua utilização, o número de vezes que você
retornou a eles, o tempo que leva para carregar uma página, os erros e problemas no
acesso ou carregamento do conteúdo, a ordem em que o conteúdo em uma página é
carregado e outros dados que nos ajudam a rastrear e compreender como os usuários
utilizam nossos Serviços e qual é o desempenho de nossos Serviços. Isso nos ajuda,
por exemplo, a melhorar o desempenho e a experiência do usuário de nossos Serviços,
inclusive para otimizar, solucionar problemas, mensurar, armazenar conteúdo e
monitorar e melhorar o desempenho de nossa rede e de nossos Serviços, inclusive a
realização de de-bugging, medição de níveis de serviço e identificação de tendências de
carregamento e sites que são estatisticamente significativos para nossa população de
usuários para que possamos fornecer um tráfego de Internet de forma mais eficiente.
(3)

Informações que Você Publica

Quaisquer informações, inclusive comentários e Informações Pessoais que você publicar
nas páginas públicas ou nos nossos Serviços ou nos Serviços de Terceiros, serão
publicamente disponíveis e podem ser visualizadas, coletadas e utilizadas por terceiros,
inclusive pela Viasat. A Viasat não é responsável pela exatidão de quaisquer informações
contidas nessas publicações.
(4)

Tecnologias de Rastreio e Desativação de Rastreio

As Tecnologias de Rastreio que você pode encontrar ao utilizar nossos Serviços, em
nossos Serviços e em Serviços de Terceiros que você possa acessar por meio de nossos
Serviços, inclui:
Cookies. Cookies são identificadores alfanuméricos que são transferidos para o disco
rígido de seu computador por meio do seu navegador para permitir que nossos sistemas
reconheçam seu navegador. Os cookies permitem que um servidor web transfira dados
para um computador para objetivos de manutenção de registros e outros objetivos. Nós
e nossos Fornecedores podemos utilizar “cookies” em associação com nossos Serviços
para diversos objetivos, como para facilitar seu uso atual dos Serviços e seu acesso a
eles, assim como para executar analíticos e coletar Informações de Uso em relação a
nossos Serviços. Os Serviços de Terceiros também podem associar cookies a você, mas
nós não somos responsáveis por isso.
Caso você utilize o método de seu navegador para bloqueamento e remoção de cookies,
alguns, mas não todos os tipos de cookies podem ser excluídos e/ou bloqueados e, com
isso, alguns recursos e funcionalidades dos Serviços podem não funcionar.
Nossos Fornecedores e nós podemos utilizar cookies de sessão e cookies persistentes.
Uma descrição de cada um desses cookies é fornecida abaixo.
Cookies de Sessão. Os cookies de sessão existem somente durante uma
sessão on-line. Eles desaparecem de seu computador quando você fecha
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seu navegador ou desliga seu computador. Nós podemos utilizar cookies
de sessão, por exemplo, para permitir que nossos sistemas possam
identificar você de forma única durante uma sessão ou enquanto você
estiver logado nos Serviços.
Cookies Persistentes. Os cookies persistentes permanecem no seu
computador depois de você ter fechado seu navegador ou desligado seu
computador. Nós podemos utilizar cookies persistentes, por exemplo, para
permitir que nossos sistemas se lembrem de você e façam seu log-in
automático nos nossos Serviços.
Embora a maioria dos navegadores permita que você bloqueie cookies selecionando o
cabeçalho “Do Not Track” (Desabilitar Rastreio) no navegador, nossos Serviços não
buscam, e nós não respondemos a, cabeçalhos “Do Not Track”. Entretanto, caso
utilizemos cookies, somente os utilizaremos conforme descrito nesta Política.
Algumas informações sobre seu uso do Serviço e determinados Serviços de Terceiros
podem ser coletadas utilizando as Tecnologias de Rastreio durante o tempo e os
serviços, e utilizados pela Viasat, por nossos Fornecedores e por terceiros para objetivos
como associar diferentes dispositivos que você utilizar e para executar analíticos.
A Viasat está fornecendo a você um aviso sobre Tecnologias de Rastreio e suas opções
em relação a elas estão explicadas na Cláusula 5, de modo que sua autorização para
encontrá-las é informada significativamente.
2.

COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS

A Viasat (e nossos Fornecedores trabalhando em nosso nome) pode utilizar as
Informações que nós (e nossos Fornecedores trabalhando em nosso nome) coletarmos
de e sobre você, inclusive Informações Pessoais, para qualquer objetivo que não seja
proibido pela legislação aplicável ou que seja inconsistente com esta Política de
Privacidade ou com os Termos de Privacidade Adicionais, inclusive, sem limitação, para
qualquer um dos seguintes objetivos:


Para fornecer os Serviços e comunicar-se com os nossos clientes;



Para desenvolver novos produtos ou serviços;



Para comercializar nossos Serviços e serviços relacionados a você;



Para entrar em contato com você com informações e materiais promocionais da
Viasat ou em nome de nossos parceiros e afiliadas;



Para identificar e/ou entrar em contato com você;



Para otimizar, solucionar problemas, mensurar e monitorar o desempenho de
nossa rede e de nossos Serviços, inclusive realizar de-bugging, medir os níveis
de serviço e identificar as tendências de carregamento e os sites que são
estatisticamente significativos para nossa população de usuários, de modo a
fornecer o tráfego de internet de forma mais eficiente;



Para abordar problemas com os Serviços ou nossos negócios;
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Para proteger a segurança ou a integridade dos Serviços e ou de nossos
negócios;



Conforme descrito para você no momento da coleta de dados;



Para utilizar e divulgar suas informações de cartão de crédito/débito ou outras
informações financeiras somente para processar pagamentos e evitar fraude; e/ou



Para processar e concluir transações.

Observe ainda que, de acordo com a legislação aplicável, suas Informações podem ser
armazenadas e utilizadas para os objetivos descritos nesta Política nos EUA ou em
qualquer outro país no qual a Viasat ou suas subsidiárias, afiliadas ou fornecedores de
serviços realizarem operações.
3.

DIVULGAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

A Viasat pode enviar suas Informações, inclusive suas Informações Pessoais, para
terceiros para quaisquer objetivos que não sejam proibidos pela legislação aplicável ou
que não sejam inconsistentes com esta Política. Entretanto, salvo pelos objetivos
estabelecidos no próximo parágrafo, não compartilharemos as PI Coletadas pela Viasat
com terceiros para seus próprios objetivos de marketing direto, a menos que fornecermos
a você a opção de aceitar ou recusar este compartilhamento.
Os objetivos pelos quais podemos compartilhar suas Informações incluem qualquer uma
das seguintes circunstâncias:


Nós podemos divulgar suas Informações a parceiros, Fornecedores ou outras
pessoas que desempenhem funções em nosso nome em relação aos Serviços;



Nós podemos divulgar suas Informações para auditores externos, assessores
profissionais, potenciais parceiros de transição de negócios e reguladores;



Caso a Viasat seja adquirida por ou realize uma fusão com outra empresa, ou no
caso de uma consolidação ou reorganização envolvendo a Viasat, ou se todos os
nossos ativos ou parte deles forem transferidos para outra empresa, como parte
de um processo de falência ou como parte de uma transação semelhante, nós
podemos divulgar, e podemos ainda transferir, as Informações à empresa
adquirente ou outro terceiro envolvido (inclusive, sem limitação, em relação a
auditorias em relação a qualquer transação em potencial);



Nós podemos divulgar suas Informações para responder a processos legais,
como uma intimação ou ordem judicial, para estar em conformidade com a
legislação, ou para proteger nossos direitos em um litígio ou em uma arbitragem;
e



Nós podemos divulgar suas Informações caso acreditarmos ser necessário fazêlo para investigar, evitar ou realizar alguma ação em relação a atividades ilícitas,
suspeita de fraude, situações envolvendo potenciais ameaças à segurança ou à
propriedade de qualquer pessoa física ou jurídica (inclusive a Viasat), ou violações
de nossos Termos de Serviço ou políticas.
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4.

SERVIÇOS DE TERCEIROS, RECURSOS SOCIAIS, ANÚNCIOS E
ANALÍTICOS

Os Serviços podem incluir hyperlinks para, ou incluir em ou em relação a, os Serviços
(por exemplo aplicativos e plug-ins), sites, localizações, plataformas, aplicativos ou
serviços operados por terceiros (“Serviço(s) de Terceiros”) e você pode utilizar os
Serviços para navegar para visualizar e utilizar os Serviços de Terceiros. Esses Serviços
de Terceiros podem utilizar seus próprios cookies, web beacons, e outra Tecnologia de
Rastreio para coletar informações independentemente sobre você e podem solicitar
Informações Pessoais de você.
Algumas funcionalidades nos Serviços podem permitir interações que você iniciar entre
os Serviços e determinados Serviços de Terceiros, como redes sociais de terceiros
(“Recursos Sociais”). Exemplos de Recursos Sociais incluem: permitir que você possa
enviar conteúdo como contatos e fotos entre os Serviços e um Serviço de Terceiros;
“curtir” ou “compartilhar” conteúdo; e para conectar de outra forma o Serviço a um Serviço
de Terceiros (por exemplo, enviar informações para os Serviços ou obter informações
deles). Caso você utilize Recursos Sociais, e potencialmente outros Serviços de
Terceiros, as informações que publicar ou às quais fornecer acesso podem ser exibidas
publicamente nos Serviços ou pelo Serviço de Terceiros que você utilizar. Da mesma
forma, caso você publicar informações em um Serviço de Terceiros que faça referência
aos Serviços (por exemplo, ao utilizar uma hashtag associada à Viasat em um tweet ou
em uma atualização de status), sua publicação pode ser utilizada nos Serviços ou em
relação a eles ou de outra forma pela Viasat. Adicionalmente, a Viasat e o terceiro podem
ter acesso a determinadas informações sobre você e seu uso dos Serviços e qualquer
Serviço de Terceiros.
A Viasat pode utilizar Fornecedores para serviços de analíticos. Esses serviços de
analíticos podem utilizar cookies e outras Tecnologias de Rastreio para ajudar a analisar
os usuários do Serviço e como eles utilizam os Serviços. As informações geradas por
esses serviços (por exemplo, seu endereço IP e outras Informações de Uso) podem ser
transmitidas aos Fornecedores e armazenadas por eles em servidores nos EUA (ou em
algum outro país), e esses Fornecedores podem utilizar essas informações para
objetivos como avaliar seu uso dos Serviços, compilar relatórios estatísticos sobre a
atividade dos Serviços e fornecer outros serviços em relação à atividade dos Serviços e
outro uso da Internet.
Salvo na medida em que a Viasat combinar informações de Fornecedores, Serviços de
Terceiros, ou outros terceiros com as PI Coletadas pela Viasat, caso no qual a Viasat
tratará as informações combinadas como PI Coletadas pela Viasat nos termos desta
Política, os dados obtidos pela Viasat a partir de um terceiro, mesmo em associação com
os Serviços, não estão sujeitos às limitações da Viasat em relação às PI Coletadas pela
Viasat nos termos desta Política. De outro modo, as informações coletadas,
armazenadas e compartilhadas por terceiros permanecem sujeitas às suas próprias
práticas e políticas de privacidade, inclusive quanto a eles continuarem a compartilhar
informações com a Viasat, os tipos de informações compartilhadas e suas opções quanto
ao que está visível para outras pessoas nos Serviços de Terceiros.
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A Viasat não é responsável por e não faz declarações em relação às práticas de negócios
ou às políticas de quaisquer terceiros, inclusive, sem limitação, Fornecedores de
analíticos e Serviços de Terceiros relacionados a ou acessados por meio dos Serviços,
e incentiva que você consulte e se familiarize com suas políticas e termos de uso.
Consulte a Cláusula 5 para obter mais informações sobre determinadas opções
oferecidas por alguns terceiros em relação à coleta e ao uso de dados por eles, inclusive
em relação a analíticos.
5.

SUAS OPÇÕES
A.

Tecnologias de Rastreio em Geral

Em geral, os cookies regulares podem ser desabilitados ou removidos por ferramentas
disponíveis como parte da maioria dos navegadores comercialmente disponíveis e, em
alguns casos, bloqueados no futuro ao selecionar determinadas configurações. Os
navegadores oferecem opções e funções diferentes, então pode ser necessário que você
as configure separadamente. Adicionalmente, as ferramentas de navegadores
comerciais podem não ser efetivas em relação a Flash cookies (também conhecidos
como objetos locais compartilhados [locally shared objects]), cookies HTML5 ou outras
Tecnologias de Rastreio. Para obter informações sobre como desabilitar Flash cookies,
acesse o site da Adobe em http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/desabilitarobjetos-compartilhados-de-terceiros.html.
As configurações do seu navegador podem permitir que você transmita automaticamente
um sinal de “Do Not Track” para os serviços on-line que você acessar. Entretanto,
observe que não há consenso entre os participantes do setor quanto ao que o “Do Not
Track” significa neste contexto. Assim como muitos serviços on-line, nós atualmente não
alteramos nossas práticas quando recebemos um sinal de “Do Not Track” do navegador
de um usuário. Para obter mais informações sobre “Do Not Track”, você pode acessar
http://www.allaboutdnt.com, mas nós não somos responsáveis pela integridade ou
exatidão dessas informações de terceiros. Entretanto, alguns terceiros podem oferecer
opções em relação às Tecnologias de Rastreio deles. Uma forma de identificar
potencialmente cookies em nossos Serviços (e nos Serviços de Terceiros) é adicionar o
plug-in gratuito da Ghostery em seu navegador (www.ghostery.com), que, de acordo
com a Ghostery, exibirá para você cookies tradicionais baseados no navegador com os
sites (mas não aplicativos móveis) que você acessar e as opções e políticas de
privacidade e cancelamento de recebimento das partes operando esses cookies. A
Viasat não é responsável pela integridade ou exatidão desta ferramenta ou pelos
mecanismos ou avisos de opções de terceiros. Para obter informações específicas sobre
algumas das opções oferecidas por fornecedores terceiros de anúncios e analíticos,
consulte a cláusula seguinte.
B.

Analíticos e Tecnologias de Rastreio de Anúncios

Você pode escolher se deseja receber alguns Anúncios baseados em Interesse ao enviar
suas opções de recusa. Alguns dos anunciantes e Fornecedores que executam serviços
relacionados a anúncios para nós e para nossos parceiros ou que estão associados aos
Serviços de Terceiros que você pode acessar utilizando nossos Serviços, podem
participar do Programa Autorregulatório da Aliança de Anúncio Digital (Digital Advertising
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Alliance, “DAA”) para Anúncio Comportamental On-line. Para obter mais informações
sobre como você pode exercer determinados direitos de opção em relação a Anúncios
baseados em Interesse, acesse http://www.sobreanuncios.info/opcoes/, e
http://www.sobreanuncios.info/opcoesdeapp para obter informações sobre o
programa de desativação de DAAs para aplicativos móveis. Algumas dessas empresas
também podem ser membros da Iniciativa de Anúncio de Rede (Network Advertising
Initiative, “NAI”). Para obter mais informações sobre a NAI e suas opções de desativação
para seus membros, consulte http://www.anunciosdarede.org/opcoes/. Observe que,
mesmo se você puder desabilitar determinados tipos de Anúncios baseados em
Interesse, você pode continuar a receber outros tipos de anúncios. Desabilitar significa
somente que aqueles membros selecionados não devem mais enviar determinados tipos
de Anúncios baseados em Interesse para você, mas não significa que você não receberá
mais conteúdo e/ou anúncios (por exemplo, de outras redes de anúncios).
Adicionalmente, caso seus navegadores estejam configurados para rejeitar cookies
quando você acessar essas páginas de desativação ou se você subsequentemente
excluir seus cookies, usar um dispositivo diferente ou navegadores web ou usar um
método de acesso não baseado em navegador (por exemplo, aplicativo móvel), sua
desativação com base em NAI/DAA pode funcionar ou pode não funcionar mais. A Viasat
não é responsável pela efetividade de, ou conformidade com, quaisquer programas ou
opções de desativação de terceiros ou pela exatidão da declaração deles em relação a
seus programas. As práticas relacionadas e esses Serviços de Terceiros e outras
Tecnologias de Rastreio são regidas por cada política de privacidade específica do
terceiro e não por esta Política.
6.

SEGURANÇA DE DADOS

A Viasat adotou determinadas medidas físicas, administrativas e técnicas para proteger
as Informações Pessoais que coletamos de e sobre nossos clientes e visitantes dos
nossos Serviços. Embora busquemos assegurar a integridade e a segurança de nossa
rede e de nossos sistemas, não podemos garantir a segurança das Informações, e
incentivamos que você adote precauções para proteger seus dados quando estiver na
Internet.
7.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Viasat pode alterar esta Política de tempos em tempos. Quando o fizermos, nós
publicaremos a(s) alteração(ões) nos Serviços, e você terá a oportunidade de aceitar a
Política alterada quando fizer log-in nos Serviços. A nova Política será aplicável às
Informações que coletarmos depois da data da alteração.
8.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

Caso tenha alguma dúvida que queira esclarecer quanto a esta Política ou sobre como
tratamos suas Informações, envie um e-mail para privacy@Viasat.com.
Data de Vigência: 1 de outubro de 2018
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