
 
 
 

Sprint International do Brasil Ltda 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS DA LINHA DE INTEGRIDADE 

 
1. O que é a Linha de Integridade da T-Mobile? 

A T-Mobile US, Inc. registrada no endereço 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, EUA e suas subsidiárias 
(juntamente "T-Mobile") incluindo a Sprint International do Brasil Ltda, Rua Andre Ampere n° 34, Edifício 
Aruanda, 11 andar, cj 111 Brooklin Paulista, São Paulo SP, CEP 04562-080, Brasil ("SprintLink"), 
implementaram um Código de Conduta Empresarial ("Código") refletindo o compromisso da T-Mobile com 
práticas comerciais éticas. 

Espera-se que todos os funcionários da T-Mobile se comportem conforme as normas do Código, o que inclui 
relatar e denunciar quaisquer violações das políticas da T-Mobile, do Código ou de qualquer lei ou 
regulamento. A Linha de Integridade é uma maneira pela qual os funcionários ou terceiros interessados 
podem expor suas preocupações ou solicitar orientação sobre o que fazer se acharem que há uma violação ou 
algo que não pareça certo. 

2. Quem é o responsável pelo processamento dos dados? 

O SprintLink é o "controlador" responsável pelo processamento de dados pessoais em conjunto com a Linha 
de Integridade. O oficial de proteção de dados da SprintLink pode ser contatado da seguinte forma: 
privacy@t-mobile.com. 

3. Quais informações podem ser relatadas por meio da Linha de Integridade? 

Se você acredita que houve uma violação do Código, denuncie a suspeita de violação ao seu supervisor 
imediato ou gerente local. Caso não se sinta confortável em denunciar localmente, ou após a denúncia, não 
acredita que ela foi tratada de forma adequada, você pode relatar as preocupações relacionadas aos tópicos 
listados abaixo para a empresa controladora localizada nos Estados Unidos através da Linha de Integridade.  

Você pode relatar preocupações sobre as seguintes violações reais ou suspeitas ("Assuntos no Escopo"): 

(1) o registro proposital, antiético ou questionável de registros ou relatórios contábeis e financeiros, (2) 
fornecer ou aceitar presentes ou pagamentos para/de vendedores, fornecedores, revendedores, terceiros ou 
funcionários do governo com a intenção de influenciar indevidamente, (3) violações ou não cumprimento de 
uma regra, regulamento ou lei, (4) quando a ação de um funcionário ou outro cria uma situação em que a 
lealdade do funcionário para com a T-Mobile ou a capacidade de agir no melhor interesse da empresa está 
comprometida, (5) acesso não autorizado, divulgação ou uso indevido de informações confidenciais de um 
cliente, (6) a negação de privilégios ou direitos baseados na classe protegida de um indivíduo, (7) acesso não 
autorizado, divulgação ou uso indevido de informações confidenciais de um funcionário, (8) qualquer 
situação que envolva o armazenamento, manuseio ou descarte impróprio de materiais perigosos ou resíduos 
ou o descumprimento das políticas de sustentabilidade da empresa, (9) fraude deliberada para garantir ganho 
injusto ou ilegal, (10) conduta intimidadora, hostil ou abusiva com base na classe protegida de um indivíduo, 
(11) descumprimento de uma política, lei ou regulamento que tenha um impacto negativo na saúde ou 
segurança dos funcionários, parceiros de negócios, distribuidores ou clientes da T-Mobile, (12) qualquer 
forma de retaliação contra um indivíduo porque ele ou ela se opôs a uma prática de trabalho ilegal ou fez 
uma acusação, testemunhou, ajudou ou participou de uma investigação, (13) uma ação ou situação que afeta 
a segurança dos funcionários, revendedores, parceiros de negócios ou clientes, (14) quaisquer investidas 
sexuais indesejadas e ofensivas ou comentários ou atos sexualmente ofensivos, (15) acesso não autorizado, 
divulgação ou uso indevido de informações comerciais confidenciais ou de propriedade da T-Mobile, (16) 



 
 
incidentes relacionados à retirada de dinheiro, mercadorias ou outras propriedades sem o uso da força, e (17) 
quando um funcionário se envolve na destruição, perda ou desperdício de ativos da empresa por meio de má 
conduta intencional ou negligência. 

4. Como fazer uma denúncia na Linha de Integridade? 

Você pode denunciar qualquer Assunto no Escopo através da Linha de Integridade da T-Mobile em 
https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. A Linha de Integridade é administrada pela 
Convercent, Inc., 3858 Walnut Street, Suite # 255 Denver, CO 80205, EUA ("Convercent"). 
 
A SprintLink encoraja expressamente você a fazer sua denúncia de forma estritamente anônima. Você não 
será obrigado a divulgar sua identidade ou quaisquer outros dados pessoais. Fazer uma denúncia anônima 
não trará consequências negativas para você. A SprintLink não disciplinará, discriminará ou retaliará 
qualquer funcionário que fizer uma denúncia anônima de boa-fé. Identificar-se ao fazer uma denúncia é uma 
exceção e não a regra. 
 

5. Quais categorias de dados pessoais podem ser processadas em resultado de uma denúncia na 
Linha de Integridade? 

As seguintes categorias de dados pessoais podem ser processadas: 

• identidade, função e detalhes de contato (por exemplo, nome e sobrenome, credenciais de 
verificação, número de identificação, cargo, endereço comercial, número de telefone, 
endereço de e-mail) da pessoa relatora. Quaisquer dados pessoais sobre o relator só serão 
processados se este optar, voluntariamente e excepcionalmente, por revelar a sua identidade 
no momento da denúncia; 

• identidade, função e detalhes de contato das pessoas sujeitas à denúncia,  
• identidade, função e dados de contato das pessoas envolvidas no processamento dos fatos 

relatados; 
• dados pessoais contidos em (i) fatos relatados, (ii) comunicações e outras informações 

coletadas e revisadas em conexão com a denúncia e a investigação subsequente dos fatos 
relatados e (iii) no relatório de investigação; e 

• dados pessoais contidos em informações relacionadas ao resultado e consequências da 
investigação dos fatos relatados. 

O fornecimento de dados pessoais daquele que faz a denúncia de acordo com os procedimentos aqui descritos 
é voluntário. Não fornecer os dados pessoais relacionados aos fatos relatados pode atrasar ou tornar 
impossível para a SprintLink agir de acordo com qualquer relatório que você enviar. O fornecimento de sua 
identidade em qualquer caso é voluntário e não há efeitos negativos associados ao não fornecimento de sua 
identidade (veja a Seção 3 para mais informações). 
 

6. Quais são os objetivos do processamento de dados? 

O processamento de dados pessoais contidos em relatórios enviados por meio da Linha de Integridade e 
obtidos ao longo de qualquer investigação é essencial para implementar o Código, garantir a conformidade 
corporativa com a legislação aplicável e manter a integridade e a ética nas práticas comerciais. Também 
permite a investigação da conduta denunciada e de quaisquer medidas corretivas necessárias com base nessa 
investigação, conforme definido neste aviso. 
 

7. Quais são as bases legais para o processamento de dados? 

As bases legais para o processamento de dados pessoais relacionados à Linha de Integridade pela SprintLink 
são: 

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 
 

• O processamento é necessário para os interesses legítimos perseguidos pela SprintLink e/ou T-
Mobile com base em uma avaliação dos interesses legítimos da SprintLink e/ou T-Mobile e os 
interesses dos titulares de dados relevantes ou direitos e liberdades fundamentais. Os interesses 
legítimos da SprintLink e/ou T-Mobile incluem investigar e tomar as medidas adequadas 
relacionadas a uma violação potencial do Código de Assuntos no Escopo, garantindo assim a 
conformidade e para estabelecer, exercer ou defender ações judiciais neste contexto. Os interesses 
legítimos da SprintLink e da T-Mobile também incluem: 

o prevenção de fraude e má conduta em relação à contabilidade, controles contábeis internos, 
questões de auditoria e relatórios;  

o combate ao suborno, crimes bancários e financeiros e informações privilegiadas; e 
o proteção dos legítimos interesses ambientais e dos direitos humanos. 

A falha em perseguir esses interesses legítimos pode trazer consequências graves para SprintLink 
e/ou T-Mobile. 

 
• Também podemos contar com a justificativa legal que permite o processamento de dados pessoais 

para detectar crimes, se houver razão documentada para acreditar que um funcionário cometeu um 
crime enquanto estava empregado. O processamento de tais dados necessários para a investigação 
do crime não prevalece sobre os interesses legítimos do funcionário e não é desproporcional. 

 
• Também podemos contar com o exercício regular de seus direitos em procedimentos judiciais, 

arbitrários ou administrativo, no evento em que o processamento de dados pessoais seja exigido com 
o propósito de obter as evidências que necessitamos manter, se for necessário nos defendermos ou 
suá-las nos procedimentos mencionados acima. 
 

8. Quem pode usar a Linha de Integridade? 

Indivíduos, incluindo funcionários e executivos da T-Mobile e suas subsidiárias, os membros do Conselho 
de Administração da T-Mobile, parceiros de negócios (incluindo agentes, contratados, vendedores e 
fornecedores) e outros terceiros podem fazer denúncias de acordo com a Seção 3 acima.  

9. A informação é mantida em sigilo? 

Se você optar (por meio de uma exceção à regra de denúncia anônima), divulgar sua identidade ao fazer sua 
denúncia, seus dados de identidade serão tratados conforme descrito abaixo: 

A identidade da pessoa que faz uma denúncia de boa-fé será processada de maneira confidencial sempre que 
possível. Somente pessoas com uma necessidade estrita dessa informação irão coletar e processar as 
denúncias. Essas pessoas estão sujeitas a um regime de confidencialidade específico. 

A princípio, a identidade da pessoa que faz uma denúncia de boa-fé não será divulgada a terceiros, exceto se 
exigido pelas leis aplicáveis. 

10. Os dados pessoais serão transferidos para terceiros e para o exterior? 

A T-Mobile US, Inc. e Convercent estão localizadas nos Estados Unidos e seus dados pessoais podem 
precisar ser transferidos para essas entidades pelos propósitos descritos neste aviso. As seguintes 
salvaguardas serão utilizadas para garantir que a transferência de dados pessoais para a T-Mobile US, Inc. e 
Convercent estejam em conformidade com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira: 

• SprintLink e T-Mobile US, Inc. firmaram um acordo de transferência de dados apropriado.  
• A Convercent processa dados recebidos por meio da Linha de Integridade somente de acordo com 

as instruções de um acordo de processamento de dados que inclui as salvaguardas apropriadas. 



 
 

11. O que acontece com sua denúncia? 

Denúncias específicas o suficiente e relacionadas aos Assuntos no Escopo serão transmitidas ao 
departamento de conformidade e ética da T-Mobile para análise e investigação adicionais, conforme 
apropriado. Na medida do necessário, eles compartilharão o relatório com consultores, firmas forenses ou de 
auditoria, conforme apropriado, dependendo do assunto da denúncia. 

Denúncias fora do escopo serão rejeitadas e excluídas e o relator será informado de que ele/ela deve 
redirecionar a preocupação localmente porque a denúncia não poderá ser tratada por meio da Linha de 
Integridade. 

Se uma denúncia for apurada no curso da investigação, segundo for necessário para remediar e/ou sancionar 
a má conduta verificada, o(s) gerente(s) responsáveis pelos funcionários afetados serão informados com base 
na seriedade e natureza da denúncia apurada. 

Não há tomada de decisão automatizada. 

12. Informações aos funcionários sujeitos a uma denúncia 

Os funcionários serão informados com a maior brevidade possível do fato de estarem sujeitos a uma denúncia, 
após o registro desta denúncia de acordo com a legislação aplicável. No entanto, essas informações podem 
ser retidas se isso for necessário para fins de investigação ou outros fins probatórios. 

13. Quais são as consequências de uma denúncia abusiva? 

Denúncias abusivas, incluindo denúncias feitas de má-fé, podem resultar em ação disciplinar, até e incluindo 
rescisão do contrato de trabalho, bem como sanções judiciais de acordo com as leis trabalhistas aplicáveis e 
quaisquer outras regras ou regulamentos aplicáveis.  

14. Retenção de informação 

Qualquer informação coletada como resultado de uma denúncia será mantida apenas pelo tempo necessário 
e para os fins para os quais foi coletada em conformidade com a legislação aplicável, conforme detalhado 
abaixo. 

Os dados pessoais relacionados a denúncias não comprovadas serão apagados sem demora. Os dados pessoais 
relacionados a denúncias que dão origem a uma investigação devem se tornar anônimos imediatamente e 
apagados geralmente dentro de 2 meses após a conclusão da investigação, a menos que medidas disciplinares 
ou procedimentos legais sejam iniciados como indicado acima. Neste caso, os dados devem ser mantidos até 
a conclusão de tais procedimentos. 

15. Direitos com relação aos dados pessoais 

Indivíduos (como qualquer pessoa relatora ou sujeita a uma denúncia) têm vários direitos em relação aos 
dados pessoais processados conforme descrito nesta política. Estes são resumidos abaixo. Observe que o 
exercício desses direitos está sujeito a certos requisitos e condições conforme estabelecido na legislação 
aplicável. 

Os indivíduos também têm o direito de apresentar queixa a uma autoridade de supervisão de proteção de 
dados. 

Se você deseja exercer esses direitos, entre em contato com privacy@t-mobile.com.  

(i) Direito de retirada 



 
 
Se os indivíduos, em particular a pessoa relatora, declararem seu consentimento para quaisquer atividades de 
processamento de dados pessoais, eles podem retirar seu consentimento a qualquer momento com efeito 
futuro. Essa retirada não afetará a legalidade do processamento antes da retirada do consentimento.  

Se o processamento de seus dados pessoais for baseado em seu consentimento, você também tem o direito 
de obter informações sobre a possibilidade de negar o consentimento e requisitar a exclusão de tais dados 

(ii) Direito de acesso e confirmação de processamento 

Os indivíduos podem ter o direito de obter da SprintLink a confirmação se seus dados pessoais são 
processados e, em caso afirmativo, solicitar acesso a esses dados pessoais, incluindo as categorias de dados 
pessoais processados, a finalidade do processamento e os terceiros destinatários ou as categorias dos 
destinatários com quem os dados pessoais foram compartilhados. As pessoas físicas têm o direito de obter 
uma cópia dos dados pessoais em processamento. 

Visto que talvez seja necessário levar em consideração os interesses de terceiros, esse não é um direito 
absoluto e os interesses de outras pessoas podem restringir o direito de acesso.  

(iii) Direito à retificação 

Os indivíduos podem ter o direito de obter de nós a retificação de dados pessoais inexatos relativos a eles. 
Dependendo da finalidade do tratamento, as pessoas físicas podem ter direito ao preenchimento de dados 
pessoais incompletos, inclusive por meio do fornecimento de declaração complementar.  

(iv) Direito de exclusão ou anonimização 

Os indivíduos podem ter o direito de solicitar a exclusão ou anonimização de dados pessoais relacionados a 
eles.  

(v) Direito de restrição de processamento 

Sob certas circunstâncias, você pode ter o direito de obter de nós a restrição de processamento de seus dados 
pessoais. Nesse caso, os respectivos dados serão marcados e só podem ser processados por nós para 
determinados fins. 

(vi) Direito à portabilidade de dados 

As pessoas físicas podem ter o direito de receber dados pessoais relacionados a elas, que tenham fornecido, 
em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina, e podem ter o direito de transmitir 
esses dados a outra entidade. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vii) Direito de objeção 

Os indivíduos podem, em certas circunstâncias, ter o direito de contestar, por motivos relacionados à 
sua situação particular, a qualquer momento, o processamento de seus dados pessoais feito por nós e 
podemos ser obrigados a interromper o processamento de seus dados pessoais. 
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