
3. QUANDO PODEMOS USAR E COMPARTILHAR OS SEUS DADOS? 

INFORMATIVA DE PRIVACIDADE 

PARCERIA TIM E BANCO C6 

 

   

  

 

 

 

 

 

A TIM e o Banco C6 desenvolveram uma parceria para ofertar a clientes TIM (“Você”) benefícios e vantagens 

exclusivas na contratação de serviços do Banco C6 (“Parceria”). Este documento explica brevemente como os 

seus dados pessoais são utilizados no contexto da Parceria.  

 

Este documento explica brevemente com utilizamos seus dados pessoais 

 

 

 TIM e Banco C6 

 

1. COMO A TIM E O BANCO C6 USAM OS 

SEUS DADOS PESSOAIS? 

• Verificação de Cliente – seus dados serão 

utilizados para verificar se você realmente é um 

cliente TIM e se você está elegível aos benefícios 

ofertados pelo Banco C6. 

 

• Identificação de Benefícios – uma análise dos 

seus dados será feita para verificar a quais 

benefícios e vantagens dentro da Parceria você 

pode ter direito em razão do seu perfil, no 

momento da abertura da sua conta no Banco C6. 

 

• Análise de Crédito e Abertura de Conta – 

para a abertura de conta no Banco C6, seus 

dados serão utilizados para fins de validação 

cadastral, prevenção à fraude, análise de perfil 

de crédito e para efetivar a contratação dos 

serviços bancários prestados pelo Banco C6. 

 

• Apuração de Benefícios – na medida em que 

você usufruir dos serviços oferecidos pela TIM e 

pelo Banco C6, seus dados poderão ser utilizados 

para verificar se você está cumprindo os 

requisitos aplicáveis à manutenção dos seus 

benefícios, ou mesmo para verificar se algum 

outro benefício lhe é devido. 

2. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO 

UTILIZADOS? 

A TIM e o Banco C6 somente utilizam os Dados 

Pessoais necessários e sempre com uma base legal 

adequada: 

 

• Dados Cadastrais – número do CPF. 

 

• Dados do seu Plano – informações sobre o tipo 

de plano contratado junto à TIM.  

 

• Dados de Crédito – informações sobre o seu 

perfil de crédito, a partir do seu histórico de 

utilização dos produtos e serviços TIM e 

informações de birôs de crédito. 

 

• Dados sobre o Uso de Serviços – dados sobre o 

seu uso dos serviços e das demais facilidades 

disponibilizadas pela TIM e pelo Banco C6 na 

Parceria. 

No contexto da Parceria, a TIM e o Banco C6 poderão realizar o uso compartilhado dos seus dados pessoais 

nos termos descritos acima, especialmente no momento da sua solicitação de abertura de conta. 

Além disso, tanto a TIM como o Banco C6 podem compartilhar alguns de seus dados pessoais com 

fornecedores e parceiros contratados para dar suporte às atividades das duas empresas, como fornecedores 

de sistemas e outros prestadores de serviço. Para saber mais, veja as informações abaixo. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO 
 

Para saber mais sobre como o Banco C6 usa os seus dados, acessa a Política de Privacidade do Banco C6. 

https://www.c6bank.com.br/termos-de-uso
https://www.c6bank.com.br/termos-de-uso

