
Política de Privacidade

A Oi firma com seus CLIENTES ou visitantes dos sites gerenciados pela Oi as seguintes
práticas de privacidade:

1. Política de Privacidade

Ao acessar qualquer site gerenciado pela Oi, o CLIENTE e/ou visitante concorda plenamente
com os termos expostos nesta página.

Não é permitido que menores de idade efetuem contratações ou se envolvam em outros atos
legais nos sites gerenciados pela Oi.

A Oi pode alterar a presente Política a qualquer tempo independentemente de prévia
notificação, de forma que a cada visita, o cliente e/ou visitante deve consultá-la.

A Oi não divulga a terceiros as informações pessoais recebidas de clientes e/ou visitantes dos
sites OI. Podem ser consideradas como informações pessoais todas aquelas fornecidas pelo
visitante através dos sites OI, tais como: nome, endereço, telefone, fax e e-mail. As
informações acima poderão ser utilizadas, somente, para ações de marketing direto
realizadas pela Oi.

2. IP

Durante a navegação na área do site restrita a clientes será utilizada e gravada a identificação
de IP** a fim de garantir a segurança e autenticidade das transações.

*IP (Internet Protocol) - endereço eletrônico numérico atribuído pelo provedor de acesso ao
usuário, permitindo a identificação do usuário em horário e data determinados.

3. Da Responsabilidade

Todos os dados que os clientes e/ou visitantes fornecerem nos sites gerenciados pela Oi
estão protegidos, visando assegurar sua privacidade e autenticidade à medida que trafegam
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pela Internet.

A Oi não se responsabiliza pelo envio de mensagens de texto para aparelhos celulares dos
clientes originadas dos sites gerenciados pela Oi, tendo em vista tratar-se de canal livre para
contato com os clientes. A Oi toma medidas de segurança e precaução para evitar o envio
indiscriminado de mensagens de texto aos clientes.

A Oi não se responsabiliza pelo envio de e-mails com promessas mentirosas, ofertas falsas,
formulários fraudulentos e/ou qualquer outro tipo de comunicação encaminhado por terceiros.
Todas as comunicações oficiais da Oi são feitas com links para os sites gerenciados pela Oi.

4. Termos de Uso

Para maiores esclarecimentos sobre o acesso e uso dos serviços disponíveis nos sites
gerenciados pela Oi, leia também os Termos de Uso.

4.1. Links

Este site pode conter links para web sites controlados ou oferecidos por terceiros (não
afiliados a Oi). A Oi se isenta da responsabilidade por qualquer informação, materiais,
produtos ou serviços informados ou oferecidos nos web sites de terceiros linkados a este web
site. Se criado um link para um site de terceiros, a Oi não garante ou recomenda qualquer
produto ou serviço oferecido ou informação contida naquele web site, nem é responsável por
qualquer falha de produtos ou serviços oferecido ou apresentado naquele site. Estes terceiros
podem ter uma política de privacidade diferente da Oi podendo oferecer menos segurança
que os sites gerenciados pela Oi.

4.2. Direitos autorais © Oi 2011

Todos nos direitos reservados. Os direitos autorais nas páginas e nas telas mostrando as
páginas, e nas informações e materiais lá incluídos e nas suas organizações pertencem ou
estão licenciados à Oi a menos que esteja indicado em contrário.

4.3. Uso de Informações e Materiais

A informação e os materiais contidos nestas páginas e os termos, condições e descrições são
protegidos e estão sujeitos à mudança. O uso não autorizado dos web sites e sistemas da Oi,
incluindo, mas não limitando a entrada não autorizada aos sistemas da Oi, uso indevido de
senhas ou de qualquer informação publicada em um site é estritamente proibido. Assim, em
caso de constatação de uso indevido dos web sites e sistemas, a Oi poderá, a seu critério,
suspender temporariamente ou definitivamente o acesso aos mesmos, sem prejuízo de outras
medidas para dar fim a prática indevida e/ou buscar a reparação de suas consequências.

4.4. Limite de Responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Oi será responsável por quaisquer danos, inclusive sem
limitação por danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou
danos oriundos da conexão com este site ou uso da sua parte ou incapacidade de uso por
qualquer parte, ou com relação à qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção,
defeito, demora na operação ou transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do
sistema, mesmo se a Oi, ou os representantes, estejam avisados da possibilidade de tais
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danos, perdas ou despesas.

4.5. Envio de Informações

Toda informação enviada a Oi através deste site será considerada e permanecerá propriedade
da Oi e a Oi terá liberdade de uso para qualquer propósito, qualquer ideia, conceitos,
know-how ou técnicas contidas na informação que um visitante venha a fornecer a Oi através
deste site.

4.6. Disponibilidade

Este site não deve ser distribuído ou usado por qualquer pessoa ou entidade em qualquer
jurisdição ou país onde esta distribuição ou uso sejam contrários as leis ou regulamentos
locais.

Em caso de dúvidas relativas à Política de Privacidade, contate a Central de Atendimento da
Oi através de e-mail ou telefones indicados na área de “Atendimento” deste site.
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