
 
 

Política de privacidade do Wi-Fi da Viasat 

  

A Viasat, Inc. e suas subsidiárias e filiais (conjuntamente, “Viasat”, “nós”, “conosco” ou “nosso(a)”) 

respeitam e valorizam a sua privacidade.  Esta política de privacidade (“Política”) informa como coletamos, 

utilizamos e compartilhamos (conjuntamente, “tratamos”) os seus dados em relação com os Serviços, 

incluindo as opções que oferecemos no tocante à referida informação.  Esta Política se aplica ao seu uso 

dos nossos serviços, particularmente a Internet sem fio Wi-Fi em voo da Viasat e os produtos e serviços 

relacionados fornecidos por nós com os quais você se conecta na aeronave da operadora da linha área 

(“Companhia aérea”) (conjuntamente, os “Serviços”), independentemente de como você os acessa ou 

utiliza, quer seja por computador, dispositivo móvel, dispositivo eletrônico ou qualquer outro.  Qualquer 

termo com inicial maiúscula utilizado como um termo definido, mas que não tenha definição nesta política, 

deverá ter o significado estabelecido nos nossos Termos de serviço.  Esta Política não se aplica às 

atividades de tratamento de dados off-line ou fora do escopo dos Serviços (a menos que fique 

expressamente definido o contrário abaixo ou no momento da coleta).  Esta Política pode ser 

complementada por avisos de privacidade adicionais publicados nos Serviços (em cada um desses casos, 

os “Termos de privacidade adicionais”), que deverão prevalecer em caso de conflito com esta Política.  

Ao acessar Serviços de terceiros (definidos na Seção 4 abaixo), incluindo os da companhia aérea, a partir 

ou por causa dos nossos Serviços, serão as políticas e os termos e condições desses serviços os que 

regerão o referido acesso.  

• A Viasat, Inc. localizada nos Estados Unidos é a controladora dos dados, responsável pelos 

Serviços oferecidos pela Viasat nos EUA, na Área Econômica Europeia e em outras regiões onde 

os Serviços sejam oferecidos, a menos que fique expressamente indicado o contrário nesta 

Política. 

• A Viasat Brasil Serviços de Comunicações LTDA, localizada em São Paulo, Brasil, também é uma 

controladora dos dados para os Serviços oferecidos pela Viasat no Brasil.  

• A Viasat Tecnología, S.A. de C.V. com sede em Montes Urales 754, piso 3, colonia Lomas de 

Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, na Cidade do México, México, também é uma 

controladora dos dados para os Serviços oferecidos pela Viasat no México. 

Para facilitar a consulta e referência, é possível clicar nos itens do índice a seguir para acessar o link de 

cada seção desta Política: 
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1.  COLETA E FONTES DE INFORMAÇÃO 
 
A Viasat poderá coletar informações a seu respeito quando você utilizar os nossos Serviços, quando 
solicitarmos suas informações diretamente ou quando você entrar em contato conosco (conjuntamente, 
“Informação” ou “Informações”).  As Informações também se enquadram nas seguintes categorias, as 
quais tratamos de forma diferente de acordo com esta Política: Informações pessoais (“InP”), InP coletadas 
pela Viasat e Informações não pessoais (todas definidas abaixo).  Esta seção explica cada categoria de 
dados e como coletamos esses dados.  Poderemos subcontratar terceiros para nos ajudar a prestar os 
Serviços (“Fornecedores”) e estes, na qualidade de fornecedores, poderão coletar as Informações.   Toda 
Informação pessoal coletada pelos nossos Fornecedores em nosso nome será tratada como InP coletadas 
pela Viasat de acordo com esta Política. 
 

A.  Informações pessoais  
 
As informações que a Viasat e os seus Fornecedores, ou Serviços de terceiros, podem coletar incluem 
informações pessoalmente identificáveis, ou seja, qualquer informação relacionada a uma pessoa física 
identificada ou identificável (“Informações pessoais”).  São exemplos de Informações pessoais ou InP o 
nome e o sobrenome, o endereço de e-mail, número de telefone, endereço de correspondência, número 
de conta de pagamento completo e endereço IP, bem como informações demográficas como gênero, 
idade, código postal, interesses e compras recentes ou futuras.  Na medida em que qualquer Informação 
não pessoal seja combinada pela Viasat, ou em nome desta, com Informações pessoais coletadas 
diretamente pela Viasat nos Serviços (“InP coletadas pela Viasat”), tais dados combinados serão tratados 
como Informações pessoais de acordo com esta Política.   
 

B.  Informações não pessoais  
 

As informações que a Viasat e os seus Fornecedores, ou Serviços de terceiros, podem coletar incluem 
certas informações a seu respeito quando você acessa ou usa os Serviços (“Informações de uso”). As 
Informações de uso podem incluir o tipo de navegador, o sistema operacional, informações sobre o seu 
uso dos Serviços e dados relacionados ao hardware conectado à rede (por exemplo, computador ou 
dispositivo móvel).  As informações de uso que têm sua “identificação eliminada” (ou seja, por meio da 
eliminação de informações que pudessem identificar o usuário dos dados para que este deixe de ser 
pessoalmente identificável) são consideradas Informações não pessoais de acordo com esta Política e, 
portanto, podem ser usadas e compartilhadas sem qualquer obrigação perante o usuário, exceto nos locais 
onde isto seja proibido por lei.  
 

C.  Crianças e menores  
 
Os nossos Serviços não se destinam a crianças com menos de 13 anos (ou maiores de 13 anos nos locais 
em que a legislação estipule outra idade para a proteção de menores) e não coletamos, até onde é do 
nosso conhecimento, informações pessoais de crianças. Caso acredite que estamos tratando informações 
pessoais pertencentes a uma criança, por favor, entre em contato conosco utilizando as informações 
fornecidas na seção abaixo “Como entrar em contato conosco”.  
 

D.  Como as informações são coletadas  
 

(1)  Informações fornecidas por você  
 

Você pode nos fornecer informações quando se cadastra ou utiliza os nossos Serviços.  As Informações 
pessoais que tratamos poderão incluir o seu nome, endereço, e-mail, número de telefone, número de 
programa de passageiro frequente de uma companhia aérea e o número de um cartão de crédito ou débito 
ou outras informações financeiras ou relacionadas a pagamento.  Nós reteremos as suas Informações 
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pessoais pelo período necessário para cumprir as finalidades descritas nesta Política, conforme o 
necessário para prestar os Serviços e para cumprir as nossas obrigações legais.  
 

(2)  Informações coletadas automaticamente  
 
Quando você usa os nossos Serviços, é possível que nós usemos cookies, arquivos de registro ou outros 
tipos de tecnologias de rastreamento já existentes ou que venham a ser desenvolvidas (“Tecnologias de 
rastreamento”) para coletar informações.  As Tecnologias de rastreamento nos ajudam a coletar 
automaticamente certas informações sem que elas sejam fornecidas ativamente por você.  Isso pode 
incluir o tratamento de dados relacionados aos seus dados de acesso e início de sessão, tipo de 
navegador, sistema operacional, versão de software, endereço de Protocolo de Internet (IP, sigla em 
inglês), ou endereço MAC do dispositivo, bem como outros dados pertencentes ou combinados às 
Informações de uso.   
 
A Viasat também poderá tratar Informações de uso relacionadas ao uso que você faz dos Serviços, incluindo, 
entre outras, os dados consumidos, as horas de uso, a quantidade de tempo que leva para carregar uma 
página, cliques nos links disponíveis e outros dados que possam nos ajudar a rastrear e entender como os 
usuários utilizam os nossos Serviços, bem como informações sobre os sites que você acessa ao utilizar os 
nossos Serviços. Estas informações nos ajudam, por exemplo, a melhorar o desempenho e a experiência dos 
usuários com os nossos Serviços, incluindo a otimização, a resolução de problemas, mensuração e 
monitoramento do desempenho da nossa rede de Serviços, incluindo a realização de operações de 
identificação de erros (de-bugging), mensuração dos níveis de serviço e identificação das tendências de 
carregamento para direcionar o tráfego da Internet de forma mais eficiente.  
 

(3)  Informações publicadas por você  
 

Qualquer informação, incluindo comentários e Informações pessoais que você publique em páginas públicas, 
nos nossos Serviços ou nos Serviços de terceiros são consideradas informações públicas disponíveis e podem 
ser tratadas pela Viasat.  A Viasat não se responsabiliza pela precisão ou veracidade de qualquer informação 
contida nessas publicações.  
 

(4)  Tecnologias de rastreamento 
 
As Tecnologias de rastreamento que você poderá encontrar ao usar os nossos Serviços ou os Serviços 
de terceiros poderão incluir os cookies descritos aqui:  
 

Cookies. Os cookies são identificadores alfanuméricos que transferimos para o disco rígido do seu 
computador através do seu navegador para permitir que os nossos sistemas reconheçam o 
referido navegador.  Os cookies permitem que o servidor transfira dados a um computador para 
armazenamento de registros e outros fins.  Nós, os nossos Fornecedores e outros terceiros com 
quem temos relações comerciais podemos usar os “cookies” em associação com os nossos 
Serviços para uma série de finalidades, tais como facilitar o seu acesso e uso contínuos dos 
Serviços, bem como para coletar e realizar análises das Informações de uso relacionadas com os 
nossos Serviços.  Os Serviços de terceiros também podem utilizar cookies associados a você, 
mas não nos responsabilizamos por tais cookies.  

Por exemplo, poderemos usar cookies para lembrar do seu nome de usuário e senha, caso você 
decida salvá-los. Também poderemos usá-los para determinar quando a sua sessão aberta dos 
Serviços deve ser fechada após um determinado período de inatividade, bem como para permitir 
uma gestão eficiente dos servidores que fornecem os nossos Serviços.  Além disso, utilizamos 
cookies para gerar análises e agregar informações relacionadas às suas interações com os 
Serviços, incluindo, por exemplo, o tempo gasto em uma página ou os cliques em outros links ou 
páginas. Nós e os nossos Fornecedores podemos usar tanto cookies de sessão ou persistentes.  
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Cookies de sessão. Os cookies de sessão existem somente durante uma sessão on-line e são 
eliminados do seu computador assim que o navegador é encerrado ou o computador é desligado.  
Utilizamos cookies de sessão para, por exemplo, permitir que os nossos sistemas identifiquem 
cada usuário de forma única ou enquanto você mantém uma sessão aberta dos nossos Serviços.  
Isso nos permite processar as suas transações e solicitações on-line e verificar a sua identidade, 
após o início da sessão, enquanto você navega por nossos Serviços.  

Cookies persistentes. Os cookies persistentes permanecem no seu computador mesmo após o 
encerramento da sessão ou desligamento do computador.  Utilizamos cookies persistentes para, 
por exemplo, permitir que os nossos sistemas se lembrem de cada usuário e, assim, iniciem 
automaticamente a sessão dos nossos Serviços.  
 

Algumas informações sobre o seu uso dos Serviços e de Serviços de terceiros podem ser coletadas com 
Tecnologias de rastreamento ao longo do tempo e do uso dos serviços e utilizadas pela Viasat ou seus 
Fornecedores e outros terceiros a fim de associar os diferentes dispositivos que você utiliza e realizar 
análises, por exemplo.  Consulte a Seção 5.C a respeito de determinadas opções relacionadas com essas 
atividades.    
 
2.  COMO TRATAMOS AS INFORMAÇÕES E A NOSSA BASE LEGAL 
 
O tratamento das Informações pessoais conforme descrito nesta Política é realizado com a seguinte base 

legal: 

• Oferecer os nossos Serviços, com os quais você concordou, segundo os Termos de serviço. 

• Possibilitar o cumprimento das nossas obrigações legais e regulatórias. 

• Possibilitar o exercício normal dos direitos da Viasat, conforme o necessário.  

• Quando nós ou nossos parceiros, incluindo a Companhia aérea com a qual você está voando, tivermos 
um interesse legítimo que não seja anulado por seus interesses ou direitos fundamentais, como por 
exemplo, o nosso interesse legítimo de oferecer Serviços e comercializar para clientes, prevenir 
fraudes, gerenciar e operar o nosso negócio e cumprir obrigações perante terceiros com quem 
tenhamos relações comerciais, tais como a Companhia aérea com a qual você está voando, com o 
fim de colocar os nossos Serviços à sua disposição. 

• Nas demais hipóteses em que a legislação aplicável exigir ou autorizar, neste último caso quando 
estritamente necessário para o atingimento de finalidades devidamente informadas a você. 

A Viasat e os nossos Fornecedores poderão tratar as informações para qualquer finalidade indicada nesta 
Política de Privacidade ou nos Termos adicionais de Privacidade, incluindo as seguintes finalidades 
comerciais: 
 

• Oferecer os Serviços e comunicar-nos com os nossos clientes, incluindo o processamento e a realização 
de transações, como aquelas que você possa solicitar em relação aos Serviços ou aos serviços 
associados. 

• Desenvolver novos produtos ou serviços. 

• Identificar e entrar em contato com você. 

• Otimizar, resolver problemas, mensurar e monitorar o desempenho da nossa rede e dos Serviços, 
incluindo a realização de processos de identificação de erros (de-bugging), a mensuração de níveis de 
desempenho e a identificação de tendências de carregamento e sites que sejam estatisticamente 
significativos para a nossa população de usuários, a fim de oferecer um tráfego de dados mais eficiente. 
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• Resolver problemas dos nossos Serviços ou negócio. 

• Proteger a segurança e a integridade dos Serviços e do nosso negócio. 

• Usar ou divulgar os seus dados do cartão de crédito/débito ou outras informações financeiras ou 
relacionadas a pagamentos somente para processar pagamentos e prevenir fraudes. 

 
Também podemos utilizar as suas Informações para as seguintes finalidades comerciais e de 
comercialização: 
 

• Promover os nossos Serviços ou serviços relacionados para você. 

• Entrar em contato com você para enviar informações ou materiais promocionais da Viasat ou em nome 
de nossos parceiros ou filiais. 

• Desenvolver ou entregar outros produtos ou serviços em colaboração com a Companhia aérea com a 
qual você está voando. 

Também podemos utilizar as Informações que coletamos conforme descrito em cada ponto de coleta. 
 
3.  COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  
 
A Viasat compartilha as suas Informações, incluindo as Informações pessoais, com terceiros para os fins 
descritos nesta Política.  Além disso, não compartilharemos as InP coletadas pela Viasat com terceiros 
para fins comerciais diretos próprios desses terceiros, a menos que você aceite selecionando a opção 
correspondente (optar por permitir ou não permitir de acordo com a legislação aplicável).  As finalidades 
comerciais para as quais poderemos compartilhar as suas informações incluem o seguinte: 
 

• Poderemos divulgar as suas Informações a parceiros, fornecedores ou outros que desempenhem 
funções em nosso nome em conexão com os Serviços.    

• Poderemos divulgar as suas Informações para auditores externos, consultores profissionais e 
potenciais parceiros de transição de negócios.    

• Poderemos divulgar as suas Informações para um serviço associado que você venha a solicitar, 
somente na medida do necessário para viabilizar o serviço. 

• Poderemos divulgar as suas Informações quando acreditemos que isso seja necessário para 
investigar, prevenir ou tomar medidas legais contra atividades ilegais, suspeita de fraude, potenciais 
ameaças à segurança ou ao patrimônio de qualquer pessoa ou entidade (incluindo a Viasat) ou 
violações aos nossos Termos de serviço ou políticas. 

• Poderemos divulgar as suas Informações a agências de crédito, em conexão com as nossas 
obrigações estabelecidas pela legislação aplicável sobre o tratamento de dados para fins de análise 
de crédito. 

 
Também poderemos revelar as suas Informações para a Companhia aérea com a qual você está viajando em 
conexão com as finalidades comerciais ou operacionais desta, bem como divulgá-las de qualquer outra maneira 
que você venha a autorizar.  
 
Poderemos, ainda, compartilhar informações perante as seguintes circunstâncias: 
 

• Nos casos em que a Viasat seja adquirida ou realize uma fusão com outra companhia, sofra uma 
reorganização ou consolidação, em que parte ou todos os seus ativos sejam transferidos a outra 
companhia ou, ainda, como parte de um processo de concordata ou transação similar, poderemos 
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divulgar e também transferir as Informações para a companhia compradora ou outro terceiro 
envolvido (incluindo, entre outras, entidades relacionadas à auditoria para a realização dessas 
transações).  

• Poderemos divulgar as suas Informações a autoridades governamentais, oficiais de justiça, 
agências reguladoras ou outras partes quando isso seja exigido por lei.  

• Poderemos divulgar as suas Informações para responder a ações judiciais, tais como cumprir um 
processo judicial, uma intimação ou uma ordem judicial, em conformidade com a lei ou para proteger 
os nossos direitos em litígios ou arbitragens.   

 
4.  SERVIÇOS DE TERCEIROS, RECURSOS SOCIAIS E ANÁLISES  
 
Os Serviços poderão incluir links para (ou ainda incluir nos próprios Serviços ou em conexão com eles, 
por exemplo, aplicativos e plug-ins) sites, locais, plataformas, aplicativos ou serviços operados por 
terceiros (“Serviços de terceiros”); e você pode usar os Serviços para visualizar e usar os Serviços de 
terceiros.  Esses Serviços de terceiros podem usar os seus próprios cookies, sinalizadores (beacons) da 
web e outras tecnologias de rastreamento para coletar de forma independente informações dos usuários 
e que poderão solicitar as suas Informações pessoais.    
 
Determinadas funcionalidades dos Serviços podem permitir interações que você iniciará entre os Serviços 
e determinados Serviços de terceiros, tais como redes sociais de terceiros (“Recursos sociais”).  Os 
exemplos de Recursos sociais incluem: permitir que você envie conteúdo, tais como, contatos e fotos entre 
os Serviços e os Serviços de terceiros; “curtir” ou “compartilhar” o nosso conteúdo; entrar nos Serviços 
utilizando a sua conta em Serviços de terceiros (ex., usar a conta do Facebook para iniciar uma sessão 
dos Serviços); e conectar de qualquer outra forma os Serviços com Serviços de terceiros (ex., enviar ou 
extrair informações de ou para os Serviços).  Caso utilize Recursos sociais e potencialmente outros 
Serviços de terceiros, as informações que você publicar ou colocar à disposição para acesso poderão ser 
exibidas publicamente nos Serviços (ver Seção 1.D(3)) ou pelos Serviços de terceiros que você utilizar.  
Da mesma forma, se você publicar informações nos Serviços de terceiros com referências aos Serviços 
(ex., ao usar uma hashtag associada à Viasat em um tuíte ou em uma atualização de status), a sua 
publicação poderá ser usada nos Serviços ou em conexão com eles ou, ainda, de qualquer outra forma 
pela Viasat.  Além disso, tanto a Viasat e os terceiros poderão acessar determinadas informações a seu 
respeito e sobre o uso dos Serviços ou de qualquer Serviço de terceiros.   
 
A VIASAT PODE USAR FORNECEDORES PARA SERVIÇOS ANALÍTICOS. Essas análises podem usar 
cookies e outras Tecnologias de rastreamento para analisar o uso dos Serviços. Os Fornecedores podem 
usar Informações geradas por esses serviços, por exemplo, o seu endereço de IP e outras Informações 
de uso para avaliar o seu uso dos Serviços, compilar relatórios estatísticos sobre as atividades dos 
Serviços e fornecer outros serviços relacionados às atividades dos Serviços e outros usos da Internet.    
 
Salvo nos casos em que a Viasat combine informações de Fornecedores, Serviços de terceiros ou outros 
terceiros com InP coletadas pela Viasat, em cujo caso trataremos as informações combinadas como 
Informações pessoais de acordo com esta Política de Privacidade (ver a Seção 1.A), os dados obtidos 
pela Viasat de um terceiro, mesmo em associação com os Serviços, não estarão sujeitos às limitações 
relacionadas às InP coletadas pela Viasat de acordo com esta Política.  As informações coletadas, 
armazenadas e compartilhadas de forma independente por terceiros permanecem sujeitas às políticas e 
às práticas de privacidade desses terceiros, incluindo a permissão para continuar compartilhando 
informações com a Viasat, os tipos de informação compartilhada e as opções à sua disposição sobre o 
que é visível para outros nos serviços de terceiros.    
 
A Viasat não se responsabiliza, não faz qualquer declaração nem oferece qualquer garantia sobre as 
políticas ou práticas comerciais de terceiros, incluindo, entre outros, qualquer conteúdo informacional, 
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produtos, serviços, software ou outros materiais disponíveis em um site externo.  A Viasat recomenda que 
você consulte e se familiarize por conta própria com as políticas de privacidade e os termos de uso dos 
referidos terceiros.  Consulte a Seção 5 para ver mais sobre determinadas opções oferecidas por terceiros 
em relação à coleta e ao uso dos dados, incluindo as análises. 
 
5.  SUAS OPÇÕES  
 

A.  Informações da conta   
 
Você poderá atualizar ou alterar as suas informações de cobrança e contato entrando em contato conosco 
conforme indicado abaixo.  A Viasat fará todos os esforços possíveis em boa-fé para aplicar o antes 
possível as alterações solicitadas em nossos bancos de dados ativos no momento, mas nem sempre é 
possível alterar completamente, eliminar ou excluir todas as suas informações ou publicações públicas 
dos nossos bancos de dados, e dados residuais ou armazenados no cache poderão permanecer 
arquivados mesmo após os referidos esforços.  Além disso, reservamo-nos o direito de reter dados (a) 
conforme exigido por lei e (b) pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para as quais os dados 
são retidos na medida em que for permitido por lei.  
 
Caso deseje optar por deixar de receber nossas comunicações de marketing direto, você poderá fazê-lo, 
seguindo as instruções incluídas na comunicação ou entrando em contato conosco nos contatos indicados 
abaixo. 
 

B.  Seus direitos  
 
Conforme estabelecido pela legislação na sua jurisdição, dentre outros, você tem o direito de: (a) confirmar 
se tratamos as suas Informações pessoais; (b) acessar determinadas Informações pessoais suas mantidas 
por nós; (c) exercer o seu direito à portabilidade dos dados; (d) solicitar que atualizemos, corrijamos ou 
retifiquemos, alteremos ou restrinjamos as suas Informações pessoais; (e) retirar o seu consentimento 
outorgado anteriormente; (f) solicitar que não compartilhemos as suas Informações pessoais com terceiros 
para ter serviços complementares ou concorrentes; e (g) opor-se a qualquer momento ao tratamento das 
suas Informações pessoais com base em justificativas legítimas relacionadas a sua situação em particular.  
Atenderemos a tais solicitações conforme o exigido pela legislação aplicável na sua jurisdição.  
Tomaremos as medidas apropriadas para verificar a sua identidade antes de outorgar-lhe o acesso às 
suas informações, o que poderá exigir que você nos forneça informações adicionais.  Poderemos ainda 
aplicar uma taxa, na medida em que seja permitido por lei, antes de fornecer uma cópia de quaisquer 
Informações pessoais que possamos ter.  Você poderá, dependendo da sua localização, ter direito a 
protocolar uma queixa em um órgão de fiscalização oficial caso não fique satisfeito com a nossa resposta.  
 
Para exercer os direitos acima, por favor, entre em contato conosco utilizando os dados de contato 
disponíveis na seção “Como entrar em contato conosco” abaixo. Consideraremos e processaremos a sua 
solicitação dentro do prazo estipulado pela legislação correspondente na sua jurisdição.   
 

C.  Tecnologias de rastreamento e análises 
 
Os cookies comuns em geral podem ser desabilitados ou eliminados com as ferramentas disponíveis na 
maioria dos navegadores comerciais e, em alguns casos, podem ser bloqueados no futuro ao selecionar 
determinadas configurações.  Os navegadores oferecem diferentes funcionalidades e opções, portanto 
talvez seja necessário configurá-los separadamente.  Além disso, as ferramentas dos navegadores 
comerciais podem não ser tão eficientes em relação aos cookies de HTML ou outras Tecnologias de 
rastreamento. Considere, contudo, que ao desabilitar ou eliminar essas tecnologias, algumas partes dos 
Serviços ou dos Serviços de terceiros poderão não funcionar corretamente e que, ao acessar novamente 
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os Serviços, a sua capacidade de limitar as Tecnologias de rastreamento baseadas em navegadores está 
sujeita às configurações e limitações do seu navegador.   
 
As configurações do seu navegador podem permitir que você transmita um sinal de “Não rastrear” para os 
serviços on-line que você acesse. No entanto, não há consenso entre os participantes da indústria sobre 
o que significa “Não rastrear” nesse contexto.  Assim como muitos serviços on-line, nós não modificamos 
as nossas práticas no momento quando recebemos um sinal de “Não rastrear” do navegador dos usuários.  
Para saber mais sobre “Não rastrear”, acesse http://www.allaboutdnt.com, mas observe que não nos 
responsabilizamos pela precisão dessas informações de terceiros.  Alguns terceiros, no entanto, podem 
oferecer opções relativas às suas Tecnologias de rastreamento.  Uma possível forma de identificar cookies 
nos nossos Serviços (e nos Serviços de terceiros) é adicionar o plug-in gratuito Ghostery para o navegador 
(www.ghostery.com), que, de acordo com a Ghostery, exibirá os cookies tradicionais baseados em 
navegador associados com os sites (mas não com aplicativos para dispositivos móveis) que você acesse, 
bem como as políticas e as opções de privacidade das partes que operam tais cookies.  Você poderá 
definir as opções que deseja em relação ao uso de cookies do Google Analytics ao acessar 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ou baixar a extensão para o navegador Google Analytics Opt-
out.  Também poderá definir as opções relacionadas ao uso de cookies por parte da Adobe Analytics ao 
acessar http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 
A Viasat não se responsabiliza pela eficiência ou pela conformidade das opções para deixar de ser 
rastreado ou programas similares de terceiros nem pela precisão das declarações desses terceiros a 
respeito dos seus respectivos programas.  
 
6.  OS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE NA CALIFÓRNIA  
 
Somente compartilharemos de forma deliberada Informações pessoais com terceiros (tais como a 
Companhia aérea com a qual você está voando) para fins comerciais diretos quando você optar por isso.  
A Seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que os cidadãos residentes na Califórnia que 
tenham fornecido informações pessoais conforme definido na lei exerçam o direito, em determinadas 
circunstâncias, de escolha e solicitem mais informações sobre como fazê-lo e sobre como cumprimos a 
Seção 1798.83.  Para fazer esta solicitação, por favor, entre em contato conosco, comprovando que você 
é residente na Califórnia e informe um endereço atualizado na Califórnia para que possamos remeter-lhe 
a nossa resposta.  Essa solicitação pode ser feita por escrito para: Viasat, Inc., ATTN: Privacy Office, 6155 
El Camino Real, Carlsbad, CA 92009.  A sua solicitação deve incluir “California Privacy Rights Request” 
na primeira linha da descrição e incluir o seu nome, endereço completo (logradouro, cidade, estado e 
código postal).  Por favor, observe que somos obrigados a responder somente a uma solicitação por cliente 
por ano e não somos obrigados a responder a solicitações feitas por outros meios diferentes do descrito 
nesta seção. 
 
Os residentes da Califórnia também podem exercer os seguintes direitos de acordo com a Lei de 

Privacidade do Consumidor da Califórnia de 2019 (“CCPA”, sigla em inglês): 

• Até duas vezes por ano, você pode solicitar que lhe informemos as categorias e as informações 
pessoais específicas (conforme definido na CCPA) que coletamos a seu respeito, as categorias 
das fontes das quais coletamos tais informações, a finalidade comercial para a qual foram 
coletadas, as categorias de informações pessoais que divulgamos para um determinado fim 
comercial, as categorias de terceiros com quem compartilhamos as suas informações pessoais, 
quaisquer categorias de informações pessoais a seu respeito que tenhamos vendido e a finalidade 
comercial da venda das suas informações pessoais, conforme o caso. 

• Você pode solicitar a eliminação das informações pessoais que coletamos a seu respeito, ficando 
tal solicitação sujeita a determinadas exceções. 
 

http://www.allaboutdnt.com/
file:///C:/Users/mpsullivan/Documents/Work%20Product/Policy%20Docs/Privacy%20Policies/InFlight%20WiFi%20Policy/www.ghostery.com
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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Para exercer tais direitos, por favor, escreva para privacy@viasat.com ou ligue para 1-888-649-6711.  Caso 

você exerça qualquer um desses direitos, não faremos nenhum tipo de retaliação nem discriminação contra 

você, tal como negar-lhe o acesso aos nossos serviços ou restringir o acesso a produtos ou serviços com 

determinado preço ou qualidade. 

Para fins de conformidade com a CCPA, informamos o seguinte: 

• Coletamos as seguintes categorias de informações pessoais:  Identificadores, informações 
pessoais descritas na Seção 1798.80 do Código Civil da Califórnia, informações sobre atividades 
na Internet ou outras redes eletrônicas, características de classificações protegidas de acordo com 
a legislação da Califórnia e federal, informações comerciais e inferências obtidas a partir das 
categorias precedentes de informações pessoais. 

• Divulgamos as seguintes categorias de informações para uma finalidade comercial: 
Identificadores, informações pessoais descritas na Seção 1798.80 do Código Civil da Califórnia, 
informações sobre atividades na Internet ou outras redes eletrônicas 

• Não vendemos suas informações pessoais. 
  
7.  TRANSFERÊNCIAS DE DADOS INTERNACIONAIS  
 
As suas Informações poderão ser transferidas, armazenadas e utilizadas nos Estados Unidos ou em outros 
países onde a Viasat ou sua matriz, suas subsidiárias, filiais, Fornecedores ou Companhias aéreas 
parceiras tenham operações, incluindo quando isso seja feito para as finalidades descritas na seção 
“Compartilhamento e divulgação das informações” deste documento.  Esses países podem ter leis de 
proteção de dados diferentes das leis do seu país (e, em alguns casos, podem oferecer menos proteção). 
No entanto, nós adotamos as medidas de segurança necessárias para exigir que as suas informações 
pessoais se mantenham protegidas de acordo com esta Política de privacidade. Nos locais onde operamos 
como exportadores de dados de acordo com as leis aplicáveis, estamos comprometidos a adotar todas as 
medidas de segurança necessárias no tocante ao fluxo de dados através das fronteiras, conforme 
estipulam as referidas leis. As transferências de dados são realizadas para os nossos processadores de 
dados nesses países na medida em que sejam necessárias, por exemplo, para a manutenção ou o 
cumprimento de uma relação jurídica entre você e a Viasat ou quando ditas transferências sejam 
necessárias em virtude de um contrato celebrado em seu interesse entre a Viasat e os nossos prestadores 
de serviços. Conforme seja exigido por lei, solicitaremos o seu consentimento correspondente para as 
transferências internacionais de dados. 
 
8.  SEGURANÇA DOS DADOS  
 
A Viasat adotou determinadas medidas de segurança físicas, administrativas e técnicas para proteger as 
Informações pessoais que coletamos de todos os nossos clientes e pessoas que acessam os nossos 
Serviços. Embora procuremos garantir a integridade e a segurança da nossa rede e dos nossos sistemas, 
não é possível garantir a segurança das Informações de apropriação indevida por parte de hackers ou 
outras atividades criminosas ou nefastas ou, ainda, em decorrência de falhas de hardware, software ou de 
redes de telecomunicação, visto que nenhum sistema é inviolável. Recomendamos que você tome as 
precauções necessárias para proteger os seus dados pessoais ao utilizar a Internet.  De acordo com as 
leis aplicáveis, nós o notificaremos caso tomemos conhecimento de uma falha de segurança que envolva 
as suas Informações pessoais armazenadas por nós ou em nosso nome.  
 
9.  ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE   
 

mailto:privacy@viasat.com
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A Viasat poderá alterar esta Política de tempos em tempos. Ao fazê-lo, colocaremos a Política atualizada 
à sua disposição. Caso façamos alterações materiais na forma como utilizamos ou divulgamos as suas 
Informações pessoais, você será devidamente notificado a respeito.  
 
10.  COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO  
 
Caso tenha qualquer dúvida sobre esta Política ou o tratamento das suas Informações, tenha qualquer 
solicitação relacionada à seção “Seus direitos” ou deseje entrar em contato com o nosso Encarregado de 
proteção de dados, por favor, escreva para privacy@viasat.com.  
 
 
Última atualização desta Política: 29 de novembro de 2022 
 
 

### 
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