
Comissão de Proteção dos Dados Pessoais

Ofício n. XX/2018 – CPDP/MPDFT                                                                Brasília-DF, XXXXXXXXXXXXX.

Ao Senhor
XXXXXXXXXXXXX
CEO da In Loco

Assunto: Requisição de informações

Senhor CEO,

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Comissão
de  Proteção  dos  Dados  Pessoais,  com  fundamento  no  artigo  8º,  inciso  IV,  da  Lei
Complementar n. 75/93, requisita informações acerca das soluções ofertadas pela In Loco
baseadas em dados.

As respostas às perguntas constantes deste ofício devem ser apresentadas no
prazo de 10  (dez) dias úteis, acompanhadas dos documentos que comprovem o teor das
informações prestadas.

1) Quais são as soluções oferecidas pela empresa? De que forma elas funcionam?
2) De que forma são obtidas as geolocalizações dos proprietários dos smartphones?
3) Quantos aplicativos (APPs) atualmente enviam informações dos usuários para a In Loco?
4) Quantos smartphones são atualmente rastreados pela empresa?
5) Listar os aplicativos  (APPs) que enviam as informações dos usuários para a In Loco?
Listar as informações que cada aplicativo envia.
6) Qual periodicidade de envio das informações?
7) Quem fica responsável pelo custo da transmissão (conexão à internet) das informações dos
smartphones para a In Loco?
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8)  Como são  obtidos  os  dados  dos  perfis  sociodemográficos:  idade,  gênero,  profissão,
classe social, comportamento offline, localização etc?
9) Como são obtidos os dados dos perfis de interesse:  “impacte usuários apaixonados por
música, futebol, literatura, cinema, tecnologia”?
10) Como são obtidos os dados do aparelho: tipo, velocidade de conexão com a internet,
modelo, sistema operacional etc?
11) Desde quando a In Loco adquire os dados acima elencados (ano)? Individualizar para
cada tipo de dado.
12) A In Loco paga pelos dados? Caso positivo, para quem ou para que empresas a In Loco
paga?  Individualizar  as  respostas  para  cada  tipo  de  dado  (Informar  o  Nome,  CPF,  CNPJ,

Telefone, Endereço dos Vendedores dos Dados).
13) Existem órgãos públicos que repassam, gratuita ou onerosamente, os dados à In Loco?
Individualizar a resposta para cada tipo de dado.
14) A In Loco comercializa os dados pessoais com individualização do titular dos dados
pessoais?
15) A In Loco tem ou teve contratos com partidos políticos ou candidatos a cargos eletivos?
16) A empresa possui informações sobre a saúde dos titulares dos dados pessoais?
17) A empresa possui informações de histórico de compras em farmácias?
18) Quem são os usuários que “tem a opção de desativar as opções de localização, caso não deseje
ter o seu Advertising ID na nossa base de dados”, mencionados no site da empresa?

Atenciosamente,

Frederico Meinberg Ceroy
Promotor de Justiça

Coordenador da Comissão de
Proteção dos Dados Pessoais
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