
Ao acessar as páginas do site TIM Banca Virtual, você concorda com a nossa política 
de privacidade. 
 
- Coleta de Dados Gerais 
A TIM se compromete a proteger a privacidade dos visitantes de seu site não se 
envolvendo na prática de venda ou intercâmbio de dados pessoais com terceiros 
para fins promocionais. Entretanto, a TIM efetivamente coleta, utiliza e divulga 
algumas informações de identificação pessoal para os fins descritos na presente 
Política de Privacidade. Ao utilizar o nosso Site, você reconhece e aceita a coleta, 
utilização e divulgação de informações de identificação pessoal para os fins 
descritos na presente Política.  
 
- Coleta de dados do usuário 
A TIM coloca informações em seu computador (cookies) para permitir sua 
identificação e melhorar a qualidade das informações que ela oferece para seus 
clientes em seu portal. A utilização de cookies constitui uma prática aceitável na 
indústria, pois permitem gravar alguns dados importantes, como o número de vezes 
que você acessou o site, para que mais tarde possamos não exibir um conteúdo 
repetido, por exemplo. Se não desejar receber cookies, ou desejar ser notificado 
quando serão colocados, você poderá programar seu Web browser (navegador da 
Web) para tanto, caso seu browser disponha deste recurso. Poderá ser necessário 
que a TIM solicite informações pessoais como, por exemplo, nome, e-mail, número 
de telefone e modelo do seu aparelho celular. A TIM poderá utilizar estas 
informações para responder às suas solicitações por e-mail ou telefone.  
Além das informações pessoais que você nos fornece, o presente Site utiliza 
tecnologia que permite à TIM coletar determinadas informações técnicas. Estas 
informações técnicas incluem seu endereço de protocolo de Internet, o sistema 
operacional de seu computador, o tipo de browser e o endereço de websites de 
referência. A TIM não irá fornecer as informações apresentadas a terceiros sem sua 
permissão, exceto quando para responder às suas solicitações ou consultas, ou se, 
de boa fé, a TIM acreditar que a divulgação das informações é necessária para 
responder a reclamações de que o conteúdo que você submeteu ao presente Site 
infringe os direitos de terceiros ou é necessária para proteger os direitos, 
propriedades e/ou segurança da TIM, dos usuários do website da TIM e/ou do 
público em geral.  
A TIM também tem o direito, mas não a obrigação, de reter e utilizar as referidas 
informações armazenadas em nossos bancos de dados, além de outras informações 
obtidas a partir das atividades atuais ou anteriores do usuário no presente site, por 
um prazo razoável, que não venha a exceder os requisitos ou limitações legais, para 
dirimir disputas, solucionar problemas e fazer valer os direitos legais da TIM, assim 
como os termos e condições da presente Política de Privacidade ou das Condições de 
Venda de Produtos do presente Site. Em raras ocasiões, a TIM poderá examinar suas 
informações de modo a identificar usuários com múltiplas identidades ou 
pseudônimos para fins legais e/ou de segurança. Queira também observar que, se a 
TIM for obrigada por lei, ordem judicial ou outro processo legal a divulgar alguma 
de suas informações pessoais a um tribunal ou a terceiros, ira fazê-lo. Por meio 



deste instrumento você autoriza a TIM a divulgar informações sobre sua pessoa 
para qualquer dos fins acima indicados. 


