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1. Dados de registro 

Quando você se inscreve no Serviço Fon, podemos guardar a informação que lhe 

pedimos, como seu nome de usuário, senha, endereço de e-mail, data de nascimento, 

código postal e país. Também podemos guardar a informação que adicionou 

voluntariamente ao seu perfil, tal como número de telefone do celular e fornecedor do 

serviço móvel. 

2. Armazenamento de seus Dados 

A Fon Wireless Ltd é o Data Controller dos dados de que você dispõe e respeita 

integralmente a atual legislação, no que se refere à proteção de dados de caráter pessoal, 

e com os compromissos de confidencialidade caraterísticos da atividade empreendida. 

Além disso, a Fon respeita o UK Protection Act 1998, a regulamentação complementar e 

outra legislação relevante. 

Todos seus dados pessoais que a Fon recebe e armazena serão mantidos em um ficheiro 

chamado “Ficheiro de Clientes”. O ficheiro está registrado no Information 

Commissioner's Office, com o número de registro Z9433589. A Fon Wireless Limited, 

companhia registrada ao abrigo da legislação inglesa, cuja sede se situa em 25 Farringdon 

Street, EC4A 4AB, Reino Unido Londres, e registrada no Registrar of Companies for 

England and Wales, com o número 5661131, é única responsável por este ficheiro Os 

dados arquivados são suficientes, adequados e não excedem o âmbito, a finalidade e os 

objetivos dos serviços que a Fon fornece. 

3. Como é que a Fon usa e compartilha a 
informação que reúne 

O objetivo deste ficheiro é para que a Fon sirva melhor seus usuários e para que 

mantenha contato com eles. A Fon também pode usar os dados para enviar informação 

comercial, bem como para qualquer outro objetivo que a Fon considere de interesse para 

seus usuários, conforme é explicado aqui. 



Podemos compartilhar ou utilizar a informação que coletamos, incluindo suas informações 

pessoais, visando os objetivos abaixo mencionados: 

 a)Fornecer, Personalizar E Melhorar Sua Experiência Com O Serviço Fon. 

Assegurar O Funcionamento Técnico Do Serviço, E Dos Produtos E Serviços 

Disponíveis Através Do Serviço Fon, Desenvolver Novos Produtos E Serviços, E 

Analisar A Sua Utilização Do Serviço Fon, 

 b)Você Concorda E Aceita Que Os Dados Que Forneceu À Fon Podem Ser 

Compartilhados: Entre Companhias Do Grupo Fon, Subsidiárias E Afiliadas. 

 c)Os Parceiros Fon No Território Que Fornece O Acesso À Internet 

Alimentado Pela Fon Mesmo Que Não Seja Um Cliente Deste Parceiro; Os 

Parceiros Fon Estarão Publicados No Site Da Fon. 

 d)Para Responder A Um Processo Legal (Por Exemplo, Uma Ordem 

Judicial Ou Um Requerimento De Autoridade), Se Acreditarmos De Boa-Fé Que É 

Necessário Fazer Isso; Para Respeitar Os Requisitos Da Legislação Obrigatória 

Aplicável; Para Proteger A Segurança De Qualquer Pessoa E Para Abordar 

Problemas Técnicos, De Fraude E De Segurança. 

O tratamento de dados pessoais, e seu uso para fins de comunicações comerciais, 

respeita a legislação aplicável. 

4. Dados de pagamento 

Quando você compra um Passe Fon ou faz outras compras através do Serviço Fon, as 

informações de seu cartão de crédito, SMS ou PayPal, bem como outros dados financeiros 

de que precisamos para processar seu pagamento, são coletadas e armazenadas por 

processadores de pagamento de terceiros, e podemos juntar alguma informação limitada, 

como seu código postal e detalhes da história de sua transação relativas ao Serviço Fon. 

Estes terceiros nos fornecem, geralmente, alguma informação limitada relacionada com 

eles, bem como seu tipo de cartão, data de validade e os últimos quatro dígitos. O uso de 

seus dados por nosso fornecedor de serviços de faturamento está sujeito às políticas de 

privacidade do mesmo. 

5. Os dados de localização dos Fon Spots serão 
publicados 

Enquanto o Contrato estiver em vigor, a Fon publicará a informação relativa à localização 

do Fon Spot e o endereço de todos os Fon Spots. Isto é indispensável para outros 

usuários da Fon acessarem a Rede Fon. 



Você concorda e aceita que a Fon precisa compartilhar o endereço de seu ponto de 

acesso para permitir que outros Foneros o encontrem. Você deverá entrar em contato 

conosco através de nosso serviço de apoio ao cliente se quiser editar a informação da 

localização para torná-la menos específica – por exemplo, retirando o número do 

apartamento do endereço ou dando um intervalo de números de ruas (Rua Principal, 8 – 

14), em vez de um número exato, e dispersando os dados de localização geográfica. 

Estes endereços dispersos aparecerão em mapas Fon e diretórios de pontos de acesso 

próximos. Não associaremos publicamente seu nome a seu endereço e ponto de acesso, 

e não forneceremos a terceiros seu nome ou um endereço mais específico. Não podemos 

garantir que terceiros não consigam deduzir qual é seu endereço exato. 

6. Acesso e Segurança dos Fon Spots em todo o 
mundo 

Reconhecendo o caráter global da Internet, você concorda em respeitar todas as regras 

locais, no que se refere à conduta online e ao conteúdo aceitável. Em países diferentes, os 

Fon Spots podem estar sujeitos a leis locais diferentes, e pode ser necessário armazenar 

dados para respeitar essas leis. 

Especificamente, você concorda em respeitar todas as leis aplicáveis relativas 

à transmissão de dados técnicos exportados do seu país de origem, do país onde 

reside ou de qualquer país onde se encontre quando usa os serviços. Esses terceiros 

países e a legislação aplicável podem não garantir um nível de proteção adequado. 

O acesso, os dados e a informação referente a esse acesso através de cada Fon Spot são 

regidos pelas leis do país onde o Fon Spot está localizado. 

A Fon adotou as medidas técnicas necessárias para manter o nível de segurança exigido, 

de acordo com o tipo de dados pessoais processados e as circunstâncias desse 

processamento, com o objetivo de evitar (na esfera do possível e usando sempre a mais 

recente tecnologia) sua alteração, perda, processamento ou acesso não autorizado. 

Você pode definir seu browser para recusar cookies ou para eliminar determinados 

cookies. Isto pode prejudicar ou impedir o bom funcionamento do Serviço. ISe quiser saber 

mais sobre cookies, por favor visite este link. 

 

7. Acesso a sites de Terceiros 

Nossa Política de Privacidade não se aplica a outras companhias ou a outros sites ou 

serviços de companhias, mesmo que você acesse os mesmos através do Fon Spot. 

Se você divulgar sua informação pessoal a outras companhias, sua informação será 

tratada de acordo com as práticas de privacidade das mesmas. 

https://corp.fon.com/cookies


Você é ciente de que, ao usar qualquer um dos Serviços Fon, está aceitando usar os 

serviçospor sua conta e risco e que a Fon não terá qualquer responsabilidade, perante 

você ou qualquer outra pessoa, por quaisquer serviços de terceiros no que respeita 

a conteúdo, serviço ou produtos que podem ser considerados ofensivos, indecentes ou 

inconvenientes, cujo conteúdo pode ou não ser identificado como contendo linguagem 

explícita, e que os resultados de qualquer pesquisa ou acesso a um determinado URL 

podem, automática e não intencionalmente, gerar links ou referências a material 

inconveniente. 

Você reconhece e aceita que a Fon não é responsável por examinar ou avaliar o conteúdo, 

exatidão, perfeição, oportunidade, validade, cumprimento dos direitos de autor, legalidade, 

respeitabilidade, qualidade ou qualquer outro aspecto desses Materiais ou sites de 

terceiros. 

Além disso, os Serviços e Materiais de terceiros a que se pode ter acesso, por 

visualização ou por conexão do Software, não estão disponíveis em todos os idiomas ou 

em todos os países. A Fon não garante que esses serviços e materiais sejam adequados 

ou estejam disponíveis para utilização em qualquer localização específica. 

Na medida em que você escolhe acessar esses serviços ou materiais, faz isso por sua 

própria iniciativa e é responsável pelo cumprimento de qualquer lei aplicável, incluindo, 

mas não se limitando a, a legislação local aplicável. 

A Fon, bem como os seus licenciadores ou Parceiros, reservam-se o direito de alterar, 

suspender, retirar ou desativar o acesso a quaisquer Serviços, em qualquer momento, sem 

avisar. 

Em caso algum, a Fon será responsável pela remoção ou desativação do acesso a 

qualquer um desses Serviços. 

Esta cláusula sobreviverá a qualquer rescisão deste Contrato. 

8. Direitos relativos a seus dados 

Você pode exercer seus direitos para acessar, corrigir, apagar e contestar os dados que 

forneceu. Caso você queira notificar-nos sobre isso, envie-nos um pedido, por escrito, por 

e-mail, para: privacy@Fon.com. Não se esqueça de indicar claramente o direito que 

pretende exercer. 

O objetivo da Fon é respeitar sua privacidade até o limite de sua própria capacidade. Por 

favor, entre em contato conosco através de privacy@Fon.com com sugestões para 

melhorar esta Política. 

 


