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NOSSOS VALORES E COMPROMISSO COM A PRIVACIDADE

O propósito do tratamento dos dados realizado pela Acesso Digital objetiva a autenticação da identidade digital do titular, de forma
única, para proteção de sua identidade contra o uso indevido de seus dados e para prevenção à ocorrência de fraudes.
Honrar nosso propósito significa manter e lutar para fortalecer nosso compromisso com a inovação, privacidade e proteção de
dados por meio por meio dos nossos valores e princípios. Por isso, valorizamos, acreditamos e defendemos a privacidade durante
todo o ciclo de vida dos dados que tratamos. É com orgulho e satisfação que os compartilhamos com Você.

1.

CONFIANÇA

Confiança gera confiança. Por isso somos sinceros e verdadeiros quando dizemos que tratamos dados apenas e tão somente
proteger a identidade digital das pessoas, e nada além. Atuamos com transparência e empregamos as melhores práticas e padrões
internacionais disponíveis no mercado para demonstrar a excelência da nossa tecnologia e o compromisso com nosso propósito.

2.

TRANSPARÊNCIA

Para nós significa a ética que direciona a amplitude de nossas condutas, valores e princípios refletidos em nossa tecnologia. Somos
transparentes porque valorizamos o diálogo e compartilhamos responsavelmente os pilares que sustentam a inteligência artificial
que usamos para proteção da identidade digital das pessoas. Você é o protagonista da nossa jornada rumo à inovação constante,
obstinada e incansável.

3.

NOSSO FOCO SÃO AS PESSOAS

Sabemos que proteger a identidade digital das pessoas é devolver à elas o controle sobre seus dados, preservar sua integridade
contra o uso indevido destes e contribuir para evitar a ocorrência de fraudes. Sentimos que ao fazer isso nossa tecnologia serve às
pessoas e à sociedade porque respeitamos a privacidade e completamos o elo de transparência nas relações comerciais. Este é o
foco do nosso propósito.

4.

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

O caminho que escolhemos trilhar para apoiar as pessoas na proteção da sua identidade digital foi projetado para tratar de forma
legítima somente os dados que sejam necessários para entregar nosso propósito às pessoas. Para nós, dados são pessoas, e é por
isso que conduzimos nossa tecnologia para respeitar as normas legais de proteção e privacidade de dados nos países onde atuamos.

5.

SEGURANÇA POR DESIGN

Nossa tecnologia foi projetada para ser segura. É por isso que temos uma equipe de especialistas dedicada para monitorar,
desenvolver e aprimorar nossos sistemas e infraestrutura, de forma contínua e permanente. É assim que demonstramos como
cumprimos com todas as normas técnicas reconhecidas e boas práticas da indústria aplicáveis para proteção dos dados que
tratamos e das nossas estruturas.
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