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1. OBJETIVO 

 

O objetivo desta Política de Confidencialidade, aqui denominada como PC visa demonstrar 

o respeito e o compromisso da WIDE IT em manter em total sigilo as informações referente a 

recuperação de dados de nossos clientes.  

Esta política estabelece as normas e diretrizes de confidencialidade, visando proteger as 

informações dos clientes, parceiros, fornecedores e do público em geral que contratem os serviços 

de Recuperação de dados. 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta política aplica-se a todos os funcionários, estagiários, menores aprendizes, parceiros, 

fornecedores e/ou prestadores de serviços assim como das demais controladas da WIDE IT que 

de forma direta ou indireta tenham qualquer vínculo com a recuperação de dados de nossos 

clientes. 

3. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE – PC 

 
Visando assegurar a confidencialidade das informações de nossos clientes, fica 

estabelecido que:  
 

1) A WIDE IT concorda em manter os dados seguros, privados e confidenciais em todo 
o processo de recuperação. 

 
2) Todos os dados que o cliente possui na mídia (HD, Pendrive, Cartão de Memória, 

etc.) permanecerão privados e confidenciais durante o processo de recuperação e o 
período de armazenamento de 48 horas corridas conforme descrito na Norma do serviço 
de recuperação de dados. 

 
3) A WIDE IT não divulga qualquer informação de nossos clientes a ninguém a menos 

que seja solicitado por ordem judicial para a aplicação da lei. 
 

4) A WIDE IT realiza o serviço de recuperação de dados para bancos, departamentos 
governamentais, organizações de investigação médica, universidades, advogados e 
grandes corporações multinacionais, não havendo distinção em suas políticas de 
privacidade e confidencialidade entre os segmentos. 

 
5) Após a recuperação das informações bem como a conclusão do serviço de 

recuperação, os dados recuperados serão destruídos no período de até 48 Horas, não 
havendo qualquer possibilidade de leitura, alteração ou backup dessas informações. 
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A confidencialidade é um fator crítico para a WIDE IT, e o respeito à essa Política de 

confidencialidade está intimamente relacionado ao compromisso de todos os funcionários, 

parceiros e fornecedores em realizar suas atividades do cotidiano conforme as diretrizes 

estabelecidas. 

Esta Política de confidencialidade estará constantemente disponível na nossa intranet, 

para consultas a qualquer momento por qualquer um dos nossos colaboradores, parceiros e 

fornecedores. 
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