
Compartilhamento de Dados Pessoais com Autoridades

A Algar Telecom, alinhada aos princípios explicitados em seu Código de Conduta Corporativo

quais sejam, Servir - Respeito - Integridade - Conflito de Interesses - Combate à Corrupção -

Sustentabilidade - Segurança da Informação estabeleceu, em sua Política de Privacidade e

Proteção de Dados previsão a respeito do compartilhamento dos dados pessoais apenas com

parceiros e fornecedores autorizados para atendimento das finalidades informadas naquela

Política, compartilhando dados pessoais com terceiros e autoridades dentro das hipóteses de

cumprimento de obrigação legal ou regulatória, administração pública, cumprimento do

contrato, realização de estudos por órgãos de pesquisa, proteção de crédito ou segurança do

cliente/usuário. Nestes casos, a Algar Telecom irá compartilhar o mínimo de informações

necessárias para atingir sua finalidade, garantindo sempre que possível, a anonimização dos

dados pessoais.

Os dados pessoais (informações cadastrais) somente são fornecidos pela Algar Telecom por

força de lei (determinação de Órgãos e Autoridades competentes) ou mediante ordem Judicial.

As autoridades administrativas atendidas pela Algar Telecom são: Ministérios Públicos,

Autoridades Policiais, Receita Federal e Presidência de Comissões Parlamentares de Inquérito,

em conformidade com as previsões legais aplicáveis que autorizam a quebra de sigilo, tais

como as relacionadas abaixo. Nos demais casos, a Algar Telecom exige ordem judicial.

- Constituição Federal de 1988 – artigo 5º. Inciso XII e artigo 58, par. 3º.;

- Lei 9296/1996 – artigo 1º., parágrafo único – Lei da Interceptação Telefônica;

- Lei 9472/1997 – artigo 3º. – Lei Geral das Telecomunicações;

- Lei 12.683/2012 – artigo 7º., “B” – Lavagem de Dinheiro

- Lei 12.830/2013 – artigo 2º. – Investigação Criminal conduzida por Delegado de Polícia

- Lei 12850/2012 – artigo 15 – Organização Criminosa

- Lei 12.695/2014 – artigo 7º. e 10 - Marco Civil da Internet



- Lei 13.344/2016 – artigo 13-B – Busca de Pessoa Desaparecida

- Resolução Anatel 632/2014 –artigo 3º. V – Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de

Telecomunicações.

No que se refere à disponibilização de dados cadastrais para a apuração de crimes, a Algar

Telecom fornece dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação e o endereço

mediante ordem judicial. A Algar Telecom disponibilizará dados cadastrais a Delegados de

Polícia ou o Ministério Público quando relativos à qualificação pessoal, filiação e o endereço,

mediante requisição, sem ordem judicial, em consonância com o artigo 15, da Seção IV da Lei

12.850/2013, da Lei 9.613/98 (artigo 17-B, Capítulo X) e do artigo 13-A do Código de Processo

Penal.

Registros de conexão, como tal entendido como o conjunto de informações referentes à data e

hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo

terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados serão informados pela Algar Telecom

mediante a apresentação de ordem judicial ou, mediante requisição do Delegados de Polícia ou

O Ministério Público, em conformidade com o artigo 15, da Seção IV da Lei 12.850/2013, da Lei

9.613/98 (artigo 17-B, Capítulo X) e do artigo 13-A do Código de Processo Penal.

A Algar disponibiliza informações reais ou pretéritas, apenas mediante ordem judicial.

Importante destacar que, não obstante o compromisso da Algar Telecom com a Justiça e com o

compartilhamento de informações necessárias para investigações e/ou procedimentos judiciais

ou administrativos, a Algar Telecom, reforça seu compromisso com o sigilo das informações e,

nesse sentido, atua de modo a garantir que as informações cadastrais/dados pessoais sejam

compartilhadas estritamente nas hipóteses permitidas pela lei e nos limites necessários para

atendimento de sua finalidade.


