
Política de Privacidade Rede sem fio Unicamp-Visitante (Wi-Fi)
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), empenhada em valorizar a privacidade de sua
comunidade interna e externa, demonstra seu compromisso em proteger os dados pessoais nos termos
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Marco Civil da
Internet — Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 e demais leis sobre o tema.

Esta política de privacidade atende o uso da Rede sem fio Unicamp-Visitante (Wi-Fi) dentro da
Unicamp pela autenticação via Google, Facebook ou Cadastro do Visitante (via sistema interno) com
acesso temporário.

O usuário devidamente autenticado poderá utilizar a Rede sem fio Unicamp-Visitante (Wi-Fi). Para
tanto, é de suma importância que tenha ciência do Termo de uso.

Quais informações serão utilizadas?
1. Autenticação sendo realizada via Facebook ou Google.

○ Para este tipo de autenticação na Rede sem fio Unicamp-Visitante (Wi-Fi), serão
utilizadas as informações abaixo:

■ Nome
■ E-mail

2. Autenticação sendo realizada via Cadastro do Visitante (via sistema interno) com acesso
temporário

○ Neste caso, os dados abaixo são solicitados:
■ CPF/RG/Passaporte
■ Nome completo
■ E-mail
■ Empresa/Instituição
■ Motivo da visita
■ Período

Como as informações são coletadas?
1. Pela autenticação via Google ou Facebook, após o consentimento do usuário na própria

plataforma, os dados serão obtidos diretamente das mesmas (das plataformas);
2. Pela autenticação via “Cadastro do Visitante com acesso temporário”, as informações são

obtidas do cadastro que deve ser feito previamente via sistema interno por um usuário
autorizado da Unicamp.

Como as informações serão utilizadas?
As informações coletadas serão utilizadas para criar um cadastro com a identificação do usuário para
conceder permissão de acesso aos controladores de W-Ffi na Rede sem Fio Unicamp-Vistante.

Terceiros têm acesso às informações obtidas?
Não, os dados são armazenados para uso interno do sistema na Unicamp.

Podemos divulgar informações fornecidas pelo usuário ou coletadas automaticamente das plataformas
Facebook ou Google:

● Conforme exigido por lei, para cumprir uma intimação ou processo legal semelhante;
● Quando acreditamos de boa fé que a divulgação é necessária para proteger nossos direitos,

proteger sua segurança ou a segurança de outras pessoas, investigar fraudes ou responder a
uma solicitação do governo.

Quais são as minhas opções?
Não realizar a autenticação na Rede Sem Fio Unicamp-Visitante, caso você não concorde com essa
política de privacidade.

https://redesemfio.unicamp.br/visitante/cadastro_individual.php
https://redesemfio.unicamp.br/visitante/cadastro_individual.php
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/sites/default/files/tutoriais/TermodeUsoUnicamp-Visitante.pdf


Política de Retenção de Dados
O sistema utiliza as informações obtidas durante o acesso ao “Rede sem fio Unicamp-Visitante(Wi-fi) da
Unicamp”. Todas estas informações são coletadas e armazenadas sob modernas práticas de
segurança de informação.

Exclusão dos dados
Os dados coletados do usuário (nome e e-mail) permanecerão armazenados até eventual requerimento
de exclusão. Para tanto, o usuário deverá utilizar o canal de atendimento abaixo:

● https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/duvida?id=64

A solicitação será apreciada pelo setor de tratamento de dados e pelos responsáveis pelo sistema em
questão e conforme análise, poderá manter os dados do usuário, mesmo após pedido de exclusão,
caso entenda necessário por questões legais e/ou cumprimento de obrigações legais.

Segurança
Utilizamos diversas frentes para proteger os dados utilizados no sistema. Esteja ciente de que, nenhum
sistema de segurança pode evitar 100% as possíveis violações de segurança.

Alterações
A política de privacidade pode sofrer alterações no decorrer do desenvolvimento/atualizações do
sistema e hardware.

Seu consentimento
Ao usar o sistema “Rede sem fio Unicamp-Visitante(Wi-fi), você está consentindo com o processamento
de suas informações conforme estabelecido nesta Política de Privacidade agora e conforme alterado
por nós.

Fale Conosco
Caso tenha dúvida, utilize o nosso canal de atendimento que se encontra no link abaixo:
=> https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/atendimento

https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/duvida?id=64
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/atendimento

