


(endereço de e-mail, número de telefone) ou informações sobre pagamentos (nome, 
endereço de cobrança e entrega, informações do cartão, e-mail e número de telefone). 
Também podemos recolher informações sobre si e sobre as propriedades que controla 
quando relacionado a uma transação comercial entre ambas as partes. Quando nos 
fornece dados, esperamos que sejam precisos e atualizados. 

Usamos as suas informações pessoais de acordo com os termos da Política de 
Privacidade em vigor no momento da nossa utilização. Processaremos as suas 
Informações Pessoais onde (1) forneceu o seu consentimento que pode ser retirado a 
qualquer momento, (2) onde o processamento é necessário para a execução de um 
contrato do qual você é parte, (3) onde somos exigidos por lei, (4) quando o 
processamento é necessário para proteger os seus interesses vitais ou de outra pessoa, 
ou (5) quando o processamento é necessário para os fins comerciais legítimos, exceto 
quando tal interesse é anulado pelos seus direitos e interesses. Usamos as informações 
recolhidas para os nossos interesses comerciais legítimos, como para melhorar o nosso 
Site, expandir os nossos negócios e oferecer produtos ou serviços próprios, de afiliados 
nossos ou de terceiros que acreditamos que sejam do seu interesse. Isso pode incluir o 
seguinte: 

� Para responder às suas exigências

� Para lhe fornecer serviços, incluindo problemas de atendimento ao cliente

� Para lhe enviar comunicações sobre os nossos serviços atuais, novos serviços
que estamos a desenvolver e oportunidades que podem estar disponíveis

� Para o alertar sobre novos recursos ou aprimoramentos nos nossos serviços

� Para comunicar sobre as suas transações ou potenciais transações connosco

�Se é um cliente existente, para administrar a sua conta incluindo o
processamento de pagamentos

� Expandir os nossos negócios

� Garantir que o nosso Site e os nossos serviços funcionem de maneira eficaz

� Para manter o nosso site seguro e protegido

� Medir ou entender a eficácia da publicidade e divulgação.

Usamos as suas informações de contacto para responder às suas perguntas ou 
para fornecer informações sobre produtos ou serviços. Esforçamo-nos para recolher 
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apenas as informações que são razoavelmente necessárias para executar serviços ou 
para responder às suas perguntas. 

Usamos cookies e tecnologia similar para recolher informações agregadas (não 
pessoais) sobre o uso do Site por todos os nossos visitantes e para nos ajudar a lembrar de 
si e das suas preferências quando revisitar o Site. Alguns cookies são essenciais para o 
funcionamento do nosso site (³&RRNLHV� (VVHQFLDLV´��� (VVHV� FRRNLHV� SHUPLWHP� VHUYLoRV 
pedidos por si especificamente. Estes cookies permanecem no seu dispositivo apenas até 
fechar o seu navegador depois de visitar o nosso site. Alguns cookies são usados para 
recolher informações anónimas nas páginas visitadas (³&RRNLHV� GH� GHVHPSHQKR´��� 3RU 
exemplo, podemos usar Cookies de desempenho para rastrear quais são as páginas mais 
populares, qual método de vinculação entre páginas é mais eficiente e para determinar por 
que algumas páginas estão a receber mensagens de erro. Estes cookies permanecem no 
seu dispositivo apenas até fechar o seu navegador depois de visitar o nosso site. Alguns 
cookies lembram das escolhas que faz para melhorar a sua experiência (Cookies de 
Funcionalidade). Estes cookies de funcionalidade permanecem no seu dispositivo por um 
longo período de tempo. Quando revisita o nosso site, reconhecemos os Cookies de 
Funcionalidade e lembramo-nos das suas preferências ou podemos conectá-lo 
automaticamente ao site. As informações pessoais no nosso sistema podem estar 
associadas aos Cookies de Funcionalidade, mas os cookies em si não contêm nenhuma das 
suas informações pessoais. Por fim, podemos usar "Cookies de Publicidade de 
Segmentação Comportamental", que recolhem informações sobre os seus hábitos de 
navegação para tornar a publicidade relevante para si e para os seus interesses. Mais 
informações gerais sobre cookies e como funcionam estão disponíveis em 
www.allaboutcookies.org. Os visitantes da União Europeia podem visitar 
www.youronlinechoices.com/uk para mais informações sobre este tipo de cookie. 

Podemos, de tempos em tempos, permitir que terceiros selecionados coloquem 
cookies no Site para nos fornecerem melhores informações sobre a utilização do Site ou 
dados demográficos do utilizador ou para fornecer publicidade relevante para si. Esses 
terceiros podem recolher informações sobre as atividades on-line de um consumidor ao 
longo do tempo e em diferentes sites quando ele usa o nosso website. Também 
podemos permitir que provedores de serviços terceirizados coloquem cookies no nosso 
Site para executar funções analíticas ou de marketing onde você seja notificado e tenha 
consentido com a utilização. Não controlamos a utilização de tais cookies de terceiros ou 
as informações resultantes e não somos responsáveis por quaisquer ações ou políticas 
de tais terceiros. 

Não usamos tecnologia que reconheça um sinal de "não rastrear" do seu 
navegador da web. 

Os tipos específicos de cookies primários e de terceiros colocados pelo Site e os 
propósitos que eles executam são descritos na tabela abaixo: 
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Tipo de Cookies    Quem  oferece Como Recusar    
      esses cookies      
         

Cookies  estritamente - AP Wireless Esses cookies são estritamente 
necessários      necessários para o funcionamento do 

Estes  são  cookies  que  são 
  Site  e, portanto, não podem ser 
  recusados. Podem ser excluídos ou 

necessários para o 
  

  bloqueados usando as configurações 
funcionamento do 

 

site. 
  

   do seu navegador, no entanto.  
Incluem, por 

 

exemplo, 
   

        
cookies que permitem que        
faça login em áreas seguras        
do  nosso  site,  use  um        
carrinho de compras ou use a        
cobrança eletrónica.          

    

Cookies de desempenho e - AP Wireless Esses cookies podem ser excluídos 
funcionalidade      ou bloqueados usando as 

Estes  são  usados para  o 
  configurações do seu navegador.  
       

reconhecer  quando retornar        
ao site. Isso permite-nos        
personalizar o nosso        
conteúdo para  si e  lembrar        
das suas preferências (por        
exemplo, a  sua escolha  de        
idioma ou região), mas não        
são essenciais  para o        
desempenho do Site.         

       

Cookies analíticos ou de - AP Wireless Esses cookies podem ser excluídos 
personalização      ou bloqueados usando as 

Esses cookies 
 

recolhem 
  configurações do seu navegador.  

        
informações sobre como os        
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utilizadores acedem e - Google - Como alternativa,  siga  os links 
navegam pelo site. Usamos   Universal  abaixo para cancelar:       
essas informações de forma  Analytics 

- Google Universal Analytics agregada para nos ajudar a    
    

https://tools.google.com/dlpage/ga melhorar o funcionamento do    
   

optout 
        

Site ou para personalizar o             
                 

Site de acordo com os seus                  
interesses.                      

           

Cookies de publicidade  - Quantcast Esses cookies podem ser excluídos 

Esses cookies são 
 

usados - Doubleclick 
ou  bloqueados usando as 

 configurações do seu navegador.     
para  tornar a publicidade 

      

                
exibida no Site mais   - Como alternativa,  siga  os links 
relevante para si. Esses    abaixo para cancelar:       
cookies impedem  que os   

- Quantcast: 
        

anúncios reapareçam e           
   

https://www.quantcast.com/opt- 
    

garantem  que os  anúncios        
    

out/ 
        

sejam exibidos corretamente.            
                

Certos cookies de  terceiros   
- Doubleclick: 

       
podem  rastrear  os          

     https://www.google.com/settings/a 
utilizadores em diferentes    

   ds/plugin         

sites e fornecerão  anúncios            
                 

relevantes para  os  seus   -  Além disso, pode exercer opções 
interesses. 

       

        decookies  de publicidade            

          visitando:         

         - http://www.aboutads.info/choices/, 
              

         - http://www.networkadvertising.org/ 
          choices/; ou        
                 

         - http://youronlinechoices.com/.     
       

Cookies de mídia social  - Twitter Esses cookies podem ser excluídos 
       

- YouTube 
ou  bloqueados usando as 

       configurações do seu navegador          
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Esses cookies permitem-nos  (consulte Como Controlar Cookies, 
integrar funções de  mídia  abaixo).     
social no  Site e  também  

- Como alternativa,  siga os  links podem ser usados para fins  
  

abaixo para cancelar: 
   

de publicidade.       
        

    - Twitter:     
     https://twitter.com/personalization 

    - YouTube:    
     https://support.google.com/ads/an 
     swer/2662922?hl=en-GB    
          

 
Privacidade das crianças. 

 
Este Site não foi projetado nem tem a intenção de ser atrativo para crianças 

menores de 13 anos. Não recolhemos intencionalmente informações de crianças 
menores de 13 anos. Se tiver menos de 13 anos, não nos envie nenhuma informação. 

 
Aceder às suas informações e escolhas. 

 
Pode atualizar, alterar ou excluir as suas informações a qualquer momento 

entrando em contacto connosco em privacy@apwip.com. Podemos solicitar informações 
para validar a sua identidade e atender ao seu pedido, num prazo até 20 dias. Se 
solicitar que as suas informações sejam excluídas, podem haver circunstâncias em que, 
por motivos legais ou de conformidade, não possamos excluir tais informações. Vamos 
avisá-lo disso se a situação acontecer. 

 
Pode optar por não receber os nossos e-mails "cancelando a inscrição" usando as 

instruções em qualquer e-mail que receber da nossa parte. Isso não nos impedirá de 
enviar e-mails sobre a sua conta ou as suas transações connosco. 

 
Pode optar por excluir ou bloquear cookies definindo o seu navegador para 

rejeitar todos os cookies ou para permitir cookies somente de sites selecionados. Se 
bloquear o desempenho dos cookies, o Site poderá ficar comprometido e determinados 
recursos poderão não funcionar. 

 
Compartilhar as suas informações. 

 
Podemos revelar Informações Pessoais sobre si para terceiros não afiliados: (1) se 

você solicitar ou autorizar; (2) se as informações forem fornecidas para ajudar a concluir 
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uma transação para si; (3) se as informações forem fornecidas para cumprir a lei, 
regulamentos aplicáveis, solicitações governamentais e quase-governamentais, ordens 
judiciais ou intimações, para fazer cumprir os nossos Termos de Uso ou outros acordos, 
ou para proteger os nossos direitos, propriedade ou segurança ou direitos, propriedade 
ou segurança dos nossos utilizadores ou outros (por exemplo, para uma agência de 
denúncias de consumidores para proteção contra fraudes, etc.); (4) se a divulgação for 
feita como parte de uma compra, transferência ou venda de serviços ou ativos (por 
exemplo, no caso de substancialmente todos os nossos ativos serem adquiridos por 
outra parte, as informações do cliente podem ser um dos ativos transferidos); (5) se as 
informações forem fornecidas aos nossos agentes, fornecedores externos ou 
prestadores de serviços para executar funções em nosso nome (por exemplo, análise de 
dados, fornecimento de assistência de marketing, fornecimento de atendimento ao 
cliente, processamento de pedidos, etc.); ou (6) conforme descrito de outra forma nesta 
Política de Privacidade. 

 
Somente transferiremos as suas Informações Pessoais para terceiros confiáveis 

que forneçam garantias suficientes em relação às medidas técnicas e organizacionais de 
segurança que regem o processamento a ser realizado e que possam demonstrar um 
compromisso com o cumprimento dessas medidas. 

 
Quando terceiros estiverem a processar Informações Pessoais em nosso nome, 

estes deverão concordar, por meios contratuais ou de outra forma, em processar as 
Informações Pessoais de acordo com a lei aplicável. Este contrato estipulará, entre 
outras coisas, que o terceiro e o seu representante agirão somente conforme as nossas 
instruções, ou conforme permitido por lei.  

Podemos compartilhar as suas informações com as nossas empresas afiliadas. 
 

Não compartilhamos as suas informações com terceiros para fins de marketing. 
 

Podemos divulgar as suas informações não privadas, agregadas ou de outra 
forma não pessoais, como estatísticas de utilização dos nossos Produtos, para as 
nossas afiliadas e terceiros. 

 
Segurança. 

 
Utilizamos medidas técnicas, administrativas e físicas razoáveis para proteger as 

informações contidas no nosso sistema contra o uso indevido, perda ou alteração. As 
informações pessoais que nos fornece são armazenadas em servidores, que estão 
localizados em instalações seguras com acesso restrito e protegidos por protocolos e 
procedimentos projetados para garantir a segurança de tais informações. Utilizamos a 
tecnologia SSL padrão para proteger as informações que estão a ser transferidas para o 
nosso site. No entanto, nenhum servidor, computador ou rede ou sistema de 
comunicações ou transmissão de dados pela Internet pode ser garantido como 100% 
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seguro. Como resultado, enquanto nos esforçamos para proteger as informações dos 
utilizadores, não podemos garantir a segurança de qualquer informação que nos 
transmita. Se recebermos instruções usando as suas informações de login, 
consideraremos que autorizou essas mesmas instruções. 

 
Onde armazenamos a sua informação. 

 
As informações e dados que recolhemos de si podem ser transferidos e armazenados 

nos nossos servidores nos Estados Unidos da América. Também podem ser processados 
por funcionários que operam nos Estados Unidos ou no seu país de origem e que trabalham 
para nós ou para um dos nossos fornecedores. Ao enviar os seus dados pessoais, concorda 
com esta transferência, armazenamento ou processamento. 

 
Links para outros sites. 

 
Podemos permitir que outras pessoas se conectem a este site ou postem um link 

no nosso site direcionando para o seu próprio Site. Não endossamos esses sites e não 
somos responsáveis por outros sites ou pelas suas práticas de privacidade. Por favor, 
leia as suas políticas de privacidade antes de enviar informações.  

Alterações na Política de Privacidade. 
 

À medida que crescemos e mudamos, podemos alterar esta Política de 
Privacidade. A Política em vigor no momento em que usa o Site rege como podemos 
usar as suas informações. Se fizermos alterações materiais, publicaremos a Política 
revista e a data de vigência neste Site. Por favor, volte aqui de vez em quando para 
rever quaisquer alterações. 

 
Escudo de Privacidade UE-EUA. 

 
A AP Wireless está em conformidade com a Estrutura do Escudo de Privacidade 

UE-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA com relação  
à recolha, uso e retenção de Informações Pessoais dos países membros da União 
Europeia. Certificamo-nos que aderimos aos Princípios do Escudo de Privacidade de 
notificação, escolha, responsabilidade pela transferência subsequente, segurança, 
integridade de dados e limitação de finalidade, acesso e recurso, cumprimento e 
responsabilidade. Se houver algum conflito entre as políticas desta Política de Privacidade e 
os Princípios do Escudo de Privacidade, os Princípios do Escudo de Privacidade deverão 
prevalecer. Para saber mais sobre o programa Escudo de Privacidade e para visualizar a 
nossa página de certificação, visite https://www.privacyshield.gov/. 

 
Em conformidade com os Princípios do Escudo de Privacidade UE-EUA, a AP 

Wireless compromete-se a resolver reclamações sobre a sua privacidade e a nossa recolha 
ou uso de suas informações pessoais. Indivíduos da União Europeia com dúvidas 
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ou reclamações sobre este Aviso de Privacidade devem primeiro entrar em contacto com 
a AP Wireless em: 

 
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC 
4250 Executive Square 
Suite 900  
La Jolla, CA 92037 EUA 
Atenção: Privacidade 

 
A AP Wireless comprometeu-se ainda mais a submeter reclamações de privacidade 

não resolvidas sob os Princípios de Escudo de Privacidade UE-EUA para a AAA, um 
provedor alternativo de resolução de disputas sem fins lucrativos localizado nos Estados 
Unidos. Se não receber a confirmação em tempo hábil da sua reclamação, ou se não 
tivermos resolvido a sua reclamação para sua satisfação, entre em contacto ou visite a  
AAA (www.adr.org) para obter mais informações ou para registar uma reclamação. A AP 
Wireless também se compromete a cooperar com as autoridades de proteção de dados da 
UE (DPAs) no que diz respeito aos dados de recursos humanos transferidos da UE no 
contexto da relação de emprego. Sob certas condições limitadas, também pode invocar a 
arbitragem vinculante antes do Painel de Proteção da Privacidade ser criado pelo 
Departamento de Comércio dos EUA e pela Comissão Européia. A AP Wireless está sujeita 
aos poderes de investigação e fiscalização da Federal Trade Commission (FTC). 

 
Alguns tipos de Informações Pessoais podem estar sujeitas a outros requisitos e 

políticas relacionadas à privacidade, que são consistentes com o Escudo de Privacidade. 
Por exemplo, as Informações Pessoais relativas e / ou recebidas dos clientes da AP 
Wireless também estão sujeitas a qualquer acordo específico ou aviso ao referido 
Cliente, bem como leis e normas profissionais adicionais aplicáveis, e as informações 
pessoais relativas ao nosso pessoal estão sujeitas a políticas de recursos humanos. 

 
Pode solicitar que corrijamos, atualizemos ou alteremos as Informações Pessoais 

que mantemos sobre si. Entre em contacto connosco da maneira descrita abaixo para 
atualizar as suas informações. Por favor, saiba que antes que possamos fazer quaisquer 
alterações nas suas informações, devemos confirmar e autenticar que é o titular dos 
dados que está a fazer a solicitação de alterações. Se negarmos a sua solicitação, terá a 
oportunidade de recorrer ou apelar de quaisquer outras dúvidas, reclamações e disputas 
não resolvidas. 

 
Sujeito a qualquer legislação que possa, de tempos em tempos, obrigar-nos a 

armazenar Informações Pessoais por um certo período de tempo, respeitaremos os seus 
desejos de corrigir informações pessoais imprecisas. Caso contrário, manteremos as 
suas informações pessoais durante o tempo que acreditarmos que elas nos ajudarão a 
atingir os nossos objetivos, conforme detalhado nesta Política de Privacidade. 
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Pode perguntar-nos se estamos a manter Informações Pessoais sobre si e pode 

pedir para receber uma cópia dessas Informações Pessoais. Antes de enviar qualquer 
informação pessoal, pediremos que forneça uma prova da sua identidade. Se não puder 
fornecer uma prova da sua identidade, reservamos o direito de recusar enviar qualquer 
informação pessoal. Responderemos o mais rápido possível às suas solicitações de 
detalhes das informações pessoais que mantemos sobre si. 

 
Os seus direitos Europeus de privacidade 

 
Apenas para indivíduos dentro do EEE. Sob o GDPR, em certas circunstâncias, 

você tem o direito de: (a) solicitar acesso a qualquer Informação Pessoal que tenhamos 
sobre si e informações relacionadas; (b) obter sem demora indevida a retificação de 
qualquer Informação Pessoal incorreta; que as suas Informações Pessoais são 
apagadas, desde que as Informações Pessoais não sejam exigidas pela AP Wireless 
para cumprimento de uma obrigação legal sob as leis europeias ou dos Estados 
Membros ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de uma reivindicação legal, (d) 
impedir ou restringir o processamento das suas informações. Informações Pessoais, 
exceto na medida em que o processamento é necessário para o estabelecimento, 
exercício ou defesa de reivindicações legais; e (e) solicitar a transferência das suas 
informações pessoais diretamente para terceiros, quando isso for tecnicamente viável. 

 
Além disso, quando acreditar que a AP Wireless não cumpriu as suas obrigações 

de acordo com esta Política de Privacidade ou com a legislação europeia, tem o direito 
de fazer uma reclamação a uma Autoridade de Proteção de Dados da UE, como o 
Escritório do Comissário de Informações do Reino Unido. 

 
Entrar em contato connosco. 

 
Este site pertence e é operado pela AP Wireless Infrastructure Partners, LLC. 

Pode contactar-nos em AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 4250 Executive 
Square, Suite 900, La Jolla, CA 92037. 
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