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INFORMATIVA DE PRIVACIDADE 

TIM ADS 
 

 
 

  

 

1. O que é o TIM ADS? 
 

O Tim Ads é um programa opcional da TIM focado em oferecer publicidade 

direta e personalizada de parceiros comerciais da TIM para seus 

clientes. Em troca, o cliente pode receber, além de campanhas 

publicitárias mais adequadas a seu perfil, Bônus de Internet, conforme 

previsto no [Regulamento do TIM Ads]. 

 

2. O TIM ADS coleta meus dados em que situações? 

 

Só se você aceitar participar do TIM Ads! É um programa 100% opcional 

e, se você não aderir, seus dados não serão tratados para as 

finalidades do TIM Ads. 

 

3. Que dados são coletados e para quais finalidades? 

 

Para o TIM Ads, trataremos apenas [dados de cadastro, perfil de consumo 

e dados de localização na rede]. Os dados serão somente utilizados 

para a entrega das campanhas, que poderá ser por [mensagens (SMS, MMS 

etc.), telemarketing e e-mail marketing]. 

 

4. E por que vocês precisam de dados pessoais para essas 

finalidades? 

 

Os dados permitem uma maior personalização das campanhas que chegam 

até você. Por exemplo, se soubermos que você está no Rio de Janeiro, 

nossos parceiros podem enviar ofertas de produtos e serviços para quem 

mora no Rio de Janeiro, e não enviar essas ofertas para quem mora em 

São Paulo. Isso garante que o anúncio será melhor para todo mundo, 

anunciantes e clientes. 

 

5. Os dados são compartilhados com os parceiros? 

 

Sim, e tomamos todas as precauções necessárias para que esses 

parceiros também tenham todo cuidado com seus dados, de acordo com a 

lei. Você pode ter mais informações na nossa Política de Privacidade. 

 

6. Posso cancelar as notificações do TIM ADS a qualquer 

momento? 

 
Sim! Como dissemos, o programa é opcional e você pode sair quando 

quiser através do site https://meuplano.tim.com.br   

 

7. Quais são meus direitos em relação a meus dados pessoais? 
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Os dados pessoais são seus, e a lei brasileira garante que você tenha 

uma série de direitos relacionados a eles, e nós estamos comprometidos 

em respeitá-los. Você poderá, por exemplo ter informações sobre os 

dados tratados e corrigir, excluir, restringir o tratamento e 

solicitar uma cópia dos dados. Para exercer esses direitos, entre em 

contato com os canais disponíveis em nossa central de privacidade. 

 

8. Onde tenho mais informações sobre como a tim trata meus 

dados pessoais? 

 

Todas as regras sobre tratamento de dados pessoais da Política de 

Privacidade da TIM são aplicáveis ao TIM Ads. Você também pode mandar 

um e-mail para o dpo.consumer@timbrasil.com.br e te contamos mais 

sobre como a TIM trata seus dados pessoais! 
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