INFORMATIVA DE PRIVACIDADE
PARCERIA TIM E QUOD

A TIM e a QUOD desenvolveram uma parceria para fornecimento de score de autenticidade
cadastral, com o objetivo de prevenir transações e cadastros fraudulentos (“Parceria”). A
Parceria também visa proteger o próprio titular de dados pessoais, evitando que informações
imprecisas a seu respeito sejam utilizadas pelas empresas.

1. Como a TIM e a QUOD usam os seus dados pessoais?
1.1
Fluxo de informações - Quando um cliente final da Quod (por exemplo, empresa
varejista) efetuar uma consulta em produto de score de autenticidade cadastral que integre
a Parceria, a TIM também participará do cálculo, fornecendo um score próprio.
1.2
Definição do score - A participação da TIM ocorre a partir de leiaute de informações
transferido pela Quod, em ambiente criado especificamente para a Parceria. A TIM devolverá
um resultando em score numérico de 0 a 1.000, definido a partir de consulta interna em sua
base de dados.
1.3
Compartilhamento do score - Apenas o score numérico definido internamente pela
TIM é transferido à Quod, através do ambiente da Parceria.

2. Quais dados pessoais são utilizados?
2.1
Finalidade - Para que seja possível fornecer o score, é necessário um conjunto de
dados da base da TIM que dê indicativos da autenticidade das informações repassadas pela
Quod.
2.2
Dados necessários - Para definir o score a TIM consultará, sempre com fundamento
na legislação em vigor, os seguintes dados:
Número de DDD;
Número de telefone;
CPF;
CEP;
Número da residência;
Latitude e longitude (coletadas via antena).
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3. Quando podemos usar e compartilhar os seus dados?
A TIM compartilhará com a Quod, no contexto da Parceria, apenas um score numérico de 0
a 1.000. Não há compartilhamento de qualquer outra informação ou dado pessoal
relacionados aos clientes da TIM.
No contexto da Parceria, os dados serão utilizados e compartilhados conforme termos
descritos acima, apenas quando um cliente final da Quod efetuar uma consulta em seu
produto de score de autenticidade cadastral.

4. Informações adicionais e contato
Caso tenha alguma dúvida sobre como a TIM utiliza os seus dados ou qualquer outra dúvida
relacionada a dados pessoais, por favor acesse a nossa Política de Privacidade ou fale
conosco pelos e-mails constantes na Política.
Para saber mais sobre como a Quod usa os seus dados, acesse a Política de Privacidade da
Quod.
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