
Assegure-se de que seu 
serviço de Hotspot WiFi 

satisfaz os requisitos legais

As leis de muitos países exigem que uma empresa que fornece um serviço de Internet para o 
público (Hotspot WiFi) deve tomar medidas para manter um registro de pessoas que usam o 
Hotspot.

Isso significa solicitar ao usuário que forneça informações e, além disso, o armazenamento de
informações sobre o computador dos usuários e o software no computador.

Os Estados Unidos têm uma lei chamada CALEA (Communications Assistance for Law 
Enforcement Act, http://transition.fcc.gov/calea/) que requer que operadores de Hotspot WiFi 
mantenham um registro de pessoas e computadores usando o serviço de Internet.

A União Européia tem requisitos legais semelhantes para os provedores de Hotspot WiFi . As 
leis de outros países variam, mas a maioria exige que o acesso público à Internet seja 
registrado, permitindo que as autoridades rastreiem os usuários de Internet quando 
necessário.

Todos os gateways Guest Internet fornecem um meio de registrar cada usuário da 
Internet e gravar o log como um arquivo de e-mail. O usuário é solicitado a fornecer 
informações pessoais, que podem ou não ser corretas. O tipo de computador, o 
endereço MAC e o tipo de navegador também são registrados.

A tela de login do Hotspot tem uma opção para solicitar até três itens de dados de uma pessoa
que deseja acessar o Hotspot. A resposta dos usuários, juntamente com a informação sobre o 
computador, é registrada em um arquivo e depois enviada para o proprietário do Hotspot 
através de um e-mail.

As informações fornecidas pelo usuário podem não ser corretas, porém as informações sobre 
o computador são registradas e podem ser usadas pelas autoridades para rastrear uma 
pessoa.
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