
 
 

                                              
 

Política de Privacidade 
Respeitar a sua privacidade e proteger os seus Dados Pessoais é tão importante quanto 
fornecer serviços de internet com qualidade e de última geração. 
Por meio de cookies coletamos os dados mostrados no formulário de comentários, além 
do endereço de IP e de dados do navegador do visitante, com isso poderemos fazer 
melhorias na experiência de navegação e para auxiliar na detecção de spam. 
Respeitando sua privacidade e a Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018 – Lei Geral da 
Proteção e Dados – LGPD, você aceitar essa coleta de dados, personalizar em seu 
navegador ou simplesmente negar. 

Mídia 
Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização 
incorporados (EXIF GPS). Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas 
seus dados de localização. 

Cookies 
Ao deixar um comentário no site, você poderá optar por salvar seu nome, e-mail e site 
nos cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher seus dados 
novamente quando fizer outro comentário. Estes cookies duram um ano. 
Se você tem uma conta e acessa este site, um cookie temporário será criado para 
determinar se seu navegador aceita cookies. Ele não contém nenhum dado pessoal e 
será descartado quando você fechar seu navegador. 
Quando você acessa sua conta no site, também criamos vários cookies para salvar os 
dados da sua conta e suas escolhas de exibição de tela. Cookies de login são mantidos 
por dois dias e cookies de opções de tela por um ano. Se você selecionar “Lembrar-me”, 
seu acesso será mantido por duas semanas. Se você se desconectar da sua conta, os 
cookies de login serão removidos. 

Mídia incorporada de outros sites 
Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, 
imagens, artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam 
exatamente da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro site. 
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento 
adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, 
incluindo sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está 
conectado com o site. 

Com quem compartilhamos seus dados 
Para que a Full Telecom continue a oferecer a Você Produtos e Serviços de internet com 
qualidade, contamos com outras empresas que nos auxiliam a entregar esses Serviços 
e/ou Produtos e a melhorar a eficiência de nossas operações. Em alguns casos, para que 
essas empresas possam nos ajudar, precisamos compartilhar Dados com elas: 
Bases legais: São as hipóteses legais que autorizam alguém a Tratar Dados Pessoais: 
pode ser o seu consentimento, a necessidade de cumprir um contrato que temos com 
você, ou cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo 

 



 
 

 
Por quanto tempo mantemos os seus dados 

Se você deixar um comentário, o comentário e os seus dados são conservados 
indefinidamente. Fazemos isso para que seja possível reconhecer e aprovar 
automaticamente qualquer comentário posterior ao invés de retê-lo para moderação. 
Para usuários que se registram no nosso site (se houver), também guardamos as 
informações pessoais que fornecem no seu perfil de usuário. Todos os usuários podem 
ver, editar ou excluir suas informações pessoais a qualquer momento (só não é possível 
alterar o seu usuário). Os administradores de sites também podem ver e editar estas 
informações. 

Quais os seus direitos sobre seus dados 
Todos os nossos clientes podem solicitar um arquivo exportado dos dados pessoais que 
mantemos sobre você, inclusive quaisquer dados que nos tenha fornecido. Também 
pode solicitar que removamos qualquer dado pessoal que mantemos sobre você. Isto 
não inclui nenhuns dados que somos obrigados a manter para propósitos 
administrativos, legais ou de segurança. 
Você pode solicitar essas informações pelo nossa canal exclusivo para essa finalidade 
privacidade@fulltelecom.net (encarregado de dados DPO Jean Assis Santos de Jesus). 

Para onde seus dados são enviados 
Seus dados ficam armazenados em nossos servidores. 
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