
~                         PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS

Pelo presente instrumento, de urn lado a doravante denominada PRESTADORA, conforme identificada a seguir:

DADOS DA PRESTADORA
Nome Empresarial :
TELEFONARNET TELECOMUNICACOES EIRELl
CN PJ :                                    Inscricao Estadual:
27.924.375/0001-02        ISENTO
Endereco:
Rua Figueira, n° 1327, Sala 10
Bairro:

Sanfa Rita 1
Telefone:                               S ,A.C:

Ate de Autorizacao - Anatel
11004 de 07/08/2017

Cidade:                    Estado:
Londrina               PR
Site:

®    REGISTRO DE TiTULOS  E
bocuMENTOS . LONDRINM'R

00283613

CEP:
86072.160
E-mail:

(43) 303215000                9090 (43) 3032-5000       www.telefonamet,com,br                 contato©elefonamchcom.br

E de outro laclo, pessoa fisiea ou juridiea, doravante denominado (a) ASSINANTE conforme identificado (a) em TERMO DE
ADESA0 que venham a se submeter a este instrumento.

As partes acima identificadas,  resolvem, em comum  acordo AQ!|4B o CONTRATO DE EQUIPAMENTOS COMODATO,
registrado em Cart6rio de Regi§tro de Titulos e Documentos em 22/03/2018, sob o n.a 0269584, na Cidade de Londrine,
estado do Parana, que passa a ser regido, a partir da presente data, com os seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA

1.10 cabecalho passa a viger com a seguinte inclusao:

0 ASSINANTE declara,  por meio  da  assinatura do  respectivo TERMO  DE ADESAO,  que foi  informado quarto ao

tratamento de dados que sera realizado pela PRESTADORA, nos termos da Lei n°  13.709#018. Declara tambem ser

manifestacao livre, informada e inequivoca a autorizacao do tratamento de seus dados pessoais.

CLAUSULA SEGUNDA

2.1  lnclui-se o item 6.5 na clausufa sexta referente as disposie6es gerais:

6.5 A PRESTADORA observafa o clever de zefar estrltamente pelo sisile inerente aos servieos de telecomunicac6es e pete

confidencialidade quarto aos dados e  informa86es  do assinante,  empregando todos  os  meios e teonologfas  necessarias

para assegurar este direito dos usuarios.

CLAUSULA TERCEIRA

3.1  lnclui-se a clausula Oitava referente a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD, com a seguinte redapao:

CLAUSULA OITAVA -DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS quGPD)

8.1  0 ASSINANTE autoriza a coleta de dados pessoais imprescindiveis a execucao deste contrato, tendo sido informado

quarto ao tratamento de dados que sera realizado pela PRESTADORA, nos termos da Lei n° 13.709#018, especifcamente

quanto a coleta dos seguintes dados:
8.1.1  Dados relacionados a sua identificacao pessoal,  a fim de que se garanta a fiel contratacao polo respectivo titular do

contrato;

8.12 Dados relacionados ao endereco do ASSINANTE tendo em vista a necessidade da PRESTADORA identificar o local

de   instalacao,   manutencao  dos   servieos,   envie  de  documentos/rotificac6es  e  outras  garantias   necessarias  ao  fiel

oumprimento do contrato ora assinado;

8.1.3  0s  dados  coletados  poderao  ser  utilieados  para  identificacao  de  terrorismo,  compartilhamento  para  6rgaos  de

seguranca,  conforme solicitacao  legal  pertinente,  compartilhamento com  autoridade  administrativa e judicial  no anbito de

suas competchc.ias com base no extrito oumprimento de clever legal, ben como com os 6ngaos de protecao ao credito a fim

de garantir a adimplencia do ASSINANTE perante esta PRESTADORA.
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.2 0s dados coletados com base no legitimo interesse do ASSINANTE, hem como p

por parte da PRESTADORA, fundamentam-se no artigo 7° da LGPD, razao pela qu
7.1 nao sao exaustivas.

8.2.1 A PRESTADORA informa que todos os dados pessoais solicitados e coletados

os fins almejados neste contrato;

com rentlncia expressa de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja.

Londrina/PR,   I   I
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ritamente necessarios

8.2.2  0 ASSINANTE  autoriza  o  compartilhamento  de  seus  dados,  para  os  fine  descritos  nesta  clausula,  com  terceirus

legalmente legitimos para defender os interesses da PRESTADORA hem como do ASSINAl\lTE.

8,3 0 ASSINANTE possui tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos pr6prios dados armazenados, podendo

tamb6m solicitar a exclusao de dados que foram previamente coletados com sou consentimento;

8.3.1 A exclusao de dados sera efetuada sem que haja prejuizo por parfe da PRESTADORA, tendo em vista a necessidade

de guarda de documentos por prazo determinado de 05 (cinco) anos, conforme lei civil.  Para tanto,  caso o ASSINANTE

deseje efetuar a  revogapao de algum dado,  devefa  preencher uma declaracao neste sentido,  ciente que a revogaeao de

determinados dados podefa importar em eventuais pnejuizos na prestac5o de servicos;

8.32     0     ASSINANTE     autoriza,     neste     rnesmo     ato,     a     guards     dos     documentos     (contratos/documentos

fiscais/rotificac6es/prototocolos/ordens   de   servigos)   -  em   que   pese  eles   possuam   dados   pessoais   -   por  parte   da

PRESTADORA a fim de que ela cumpra com  o determinado  nas demais  normas que  regulam o  presente contrato,  bern

como para o oumprimento da obrigac5o legal nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei Geral de Protecao de Dados.

8.4  Em  eventual  vazamento  indevido de dados  a  PRESTADORA se compromete  a comunicar seus  assinantes  sobre o

ocorrido, hem como sobre qual o dado vertido;

8.5 A PRESTADORA informa que a gefencia de dados ocorrefa atraves de urn sistema que colhefa e tratafa os dados na

fwidalei;
8.5.1 A PRESTADORA informa que efetuafa a manutencao de registro das operac6es de tratamento de dados pessoais da

forma mencionada na clausula anterior.

8.6  Rescindido  o  contrato  os  dados  pessoais  coletados  senao  armazenados  pelo  tempo  deterninado  na  clatoula  7.3.
Passado o termo de guarda pertinente a PRESTADORA se compromete a efetuar o descarte dos dados adequadamente.

CLAusuLAQUARTA
4.1  Permanecerao inalteradas todas as demais clausulas de CONTRAT0  DE  EQUIPAMENTOS COMODAT0 registrado
em em 22/03/2018, sob o n.0 0269584, ne Cidade de Londrina, estado do Parana.

CLAUSULAOuINTA
5.1  Para  que seja conferida  a  devida  publicidade,  o  presente ADITIV0  CONTRATUAL esta  registrado em  Cartorio  de
Registro de Titulos e Documentos, na Cidade de Londrina, estado do Parana.
5.2 0 documento registrado encontra-se dispon ivel tambem no endereap elettonfro: www.telefonamet.com.br

CLAUSU LA SEXTA
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ASSINATURA:

PRESTADORA:

CNPJ: 27.924.375/0001-02
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REGISTRO  DE TiTULOS E  DOCUMENTOS E  REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURIDICAS -2° OFICIO

Av   Higien6polis,  210 -1° Andar -   Sala  104 -CEP 86020-080
Fone   (43)  3322-0220 -Fone/Fax.(43)  3322-3846
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Consulte selo em http://horus.funarpen.com.br/consulta

Apre8entado   l`oje   Protoco/ado   a   RogJ§trado   Sob   n°   283.6t3.
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