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Política de Privacidade 
Porto Seguro Proteção e Monitoramento – 

Alarme Mais 

Esta Política de Privacidade (“Política”) tem como objetivo informar a 
você, Usuário (“Usuário”) da plataforma de proteção e monitoramento 
(doravante “Plataforma”), desenvolvida e gerenciada pela Porto Seguro 
Proteção e Monitoramento Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (“CNPJ/MF”) nº 02.340.041/0001-52, sediada na 
Alameda Ribeiro da Silva, n° 275, 2º andar, Campos Elíseos, CEP: 
01217-011, São Paulo/SP (“Porto Seguro”), acerca do tratamento 
conferido pela Porto Seguro aos seus dados, englobando, entre outros, 
os procedimentos de coleta, utilização, armazenamento, 
compartilhamento e exclusão de suas informações, espontaneamente 
fornecidas ou automaticamente coletadas por meio do acesso à 
Plataforma e da utilização do serviço de Monitoramento Eletrônico. 

É recomendável a leitura atenta e integral da presente Política de 
Privacidade pelo Usuário, o qual, se estiver de acordo com o seu 
conteúdo, concederá, de forma inequívoca, seu consentimento livre, 
expresso e informado, por meio da seleção do checkbox correspondente 
à opção “Aceito a Política”, no momento de seu cadastro, para coleta e 
acesso aos seus dados por meio da Plataforma. Entretanto, caso o 
Usuário não concorde com as disposições apresentadas neste 
documento, deverá se abster da utilização dos Serviços ora oferecidos 
pela Porto Seguro. 

Esta Política encontra-se disponível para acesso, a qualquer tempo, 
pelo Usuário através do link (http://www.portoseguro.com.br/ 
servicos/protecao-e-monitoramento/condicoes-gerais). Ainda, aplicam-
se a esta Política todas as previsões constantes nos Termos e 
Condições de Uso Porto Seguro Proteção e Monitoramento e no 
Contrato de Condições Gerais de Prestação de Serviço Alarme Mais, 
disponíveis em http://www.portoseguro.com.br/servicos/protecao-e-
monitoramento/condicoes-gerais. 

1. Informações Coletadas 

1.1. Por meio do acesso à Plataforma e a utilização do serviço de 
Monitoramento Eletrônico, a Porto Seguro coleta e armazena as 
informações inseridas ativamente pelo Usuário na Plataforma e nos 
serviços a ela relacionados, tais quais seus dados cadastrais e 
credenciais de acesso, bem como dados biométricos e de 
geolocalização, a depender dos serviços efetivamente contratados por 
este junto à Porto Seguro. 

1.2. Ademais, são coletadas algumas informações geradas 
automaticamente quando da utilização da Plataforma pelo Usuário, 
como características do dispositivo de acesso, do navegador, Protocolo 
de Internet (IP, com data e hora), origem do IP, informações sobre 
cliques, páginas acessadas, entre outras. Ademais, poderão ser 
utilizadas ferramentas de tecnologia padrão para coleta de dados, tais 
como cookies, tendo como objetivo aperfeiçoar a experiência de 
navegação do Usuário na Plataforma. 

1.3. Ainda, são coletadas informações quando da prestação dos serviços 
de Monitoramento Eletrônico pela Porto Seguro, como detecções de 
movimento, alertas, entre outros, inerentes ao serviço de segurança 
prestado, observadas as específicas condições de contratação. 

1.4. Desse modo, por meio de seu aceite ao conteúdo desta Política, 
o Usuário declara-se ciente das informações coletadas quando da 
utilização da Plataforma e do Monitoramento Eletrônico e manifesta 
seu consentimento livre, expresso e informado com relação à esta 
coleta. 

2.  Utilização e Tratamento das Informações 

2.1. Todas as informações coletadas por meio da Plataforma são 
consideradas confidenciais pela Porto Seguro, a qual garante que estas 
serão tratadas e armazenadas conforme as determinações desta 
Política e com a adoção das melhores práticas de segurança 
disponíveis e aplicáveis. Neste sentido, o Usuário declara-se ciente de 
que as informações coletadas por meio da Plataforma e pelo 
Monitoramento Eletrônico serão utilizadas primordialmente para a 
adequada prestação dos serviços de monitoramento pela Porto Seguro, 
bem como para o desenvolvimento de suas atividades comerciais e 
melhoria da experiência de navegação do Usuário, além de, mediante 
anonimização, seu emprego para fins promocionais, publicitários e 
estatísticos. 

2.1.1. O Usuário se declara ciente de que os dados, imagens e 
informações coletados por meio da Plataforma e do Monitoramento 
Eletrônico somente serão utilizados pela Porto Seguro para 
finalidades diversas da prestação direta dos serviços mediante sua 
anonimização, apenas e tão somente para os fins descritos na 
presente Política de Privacidade, excetuando-se apenas a efetiva 
prestação dos serviços de monitoramento pela Porto Seguro, cuja 
adequação e confiabilidade estão diretamente relacionadas aos 
dados coletados.  

2.2. Quando do aceite à presente Política, o Usuário concorda em 
receber e-mails promocionais da Porto Seguro e de seus parceiros. 
Contudo, caso o Usuário opte por interromper o recebimento de tais e-
mails, poderá comunicar a decisão pelo e-mail 
relacionamento.cliente@portoseguro.com.br. 

2.3. O Usuário declara estar ciente de que, por meio da Plataforma, 
poderão ser apresentados links que o conduzam a outras páginas 
eletrônicas, inclusive disponibilizadas por terceiros, as quais podem 
apresentar Política de Privacidade com previsões diversas do disposto 
neste documento. Assim, a Porto Seguro se exime de qualquer 
responsabilidade decorrente da coleta, utilização, compartilhamento e 
armazenamento de dados dos Usuários pelos responsáveis por tais 
páginas. 

3. Compartilhamento de Informações 

3.1. A Porto Seguro poderá compartilhar os dados coletados por meio da 
Plataforma nas situações descritas abaixo: 

a) Quando necessário às atividades comerciais da Porto Seguro, como 
por exemplo, mas não se limitando a, com instituições financeiras e 
outras empresas parceiras, que atuem em conjunto com a Porto Seguro 
em suas atividades empresariais; 

b) Com empresas parceiras da Porto Seguro e demais empresas do 
grupo, para fins promocionais, publicitários e estatísticos, conforme 
indicado nesta Política; 

c) Para proteção dos interesses da Porto Seguro em qualquer tipo de 
conflito, inclusive demandas judiciais; 

d) No caso de transações e alterações societárias envolvendo Porto 
Seguro, hipótese em que a transferência das informações será 
necessária para a continuidade dos serviços e entrega dos produtos; ou 

e) Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades 
administrativas que detenham competência legal para sua requisição. 
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4. Armazenamento das Informações 

4.1. As informações do Usuário serão armazenadas pela Porto Seguro 
em servidores próprios ou de terceiros, contratados por esta. Serão 
empregados todos os esforços razoáveis de mercado com o intuito de 
preservar a segurança de seus sistemas na guarda de referidos dados, 
entre eles a observância às diretrizes sobre padrões de segurança 
estabelecidas no Decreto nº 8.771/2016. 

4.2. Como indicado, serão empregados os melhores esforços a fim 
de resguardar as informações dos Usuários da Plataforma. 
Contudo, em razão da própria natureza da Internet, não há como 
assegurar que terceiros não autorizados não logrem sucesso em 
acessar indevidamente as informações armazenadas pela Porto 
Seguro. 

5. Exclusão das Informações 

5.1. A exclusão dos dados armazenados pela Porto Seguro poderá ser 
requisitada a qualquer tempo pelo Usuário por meio do e-mail 
relacionamento.cliente@portoseguro.com.br. A Porto Seguro declara-se 
comprometida a empreender os melhores esforços para atender a todos 
os pedidos de exclusão o mais brevemente possível. Tal exclusão, 
contudo, acarretará também a exclusão do cadastro do Usuário da 
Plataforma. 

5.2. Ao aceitar a presente Política, o Usuário declara estar ciente de que, 
mesmo em caso de requisição de exclusão, a Porto Seguro observará o 
prazo de armazenamento mínimo de informações determinado pela 
legislação brasileira e necessário para a defesa de seus interesses em 
eventuais ações judiciais. 

6. Atualização da Política de Privacidade 

6.1. A fim de aperfeiçoar os serviços prestados, bem como a Plataforma, 
a Porto Seguro se reserva o direito de modificar a presente Política a 
seu exclusivo critério, o que poderá se dar sem prévia notificação, salvo 
em caso de expressa vedação legal. Assim, o Usuário se declara ciente 
de que deverá verificar esta Política a cada novo acesso, certificando-se 
de que verificou sua versão mais atualizada, conforme data de 
modificação informada ao final deste documento. 

7. Legislação e Foro Competentes 

7.1. A presente relação jurídica é regida exclusivamente pelas leis 
brasileiras, inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus 
termos e condições. 

7.2. Fica eleito o Foro da Comarca de domicílio do Usuário para dirimir 
quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes dos presentes 
Termos, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

Última atualização: 20.10.2017 


