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Advocates, Inc. notifica os indivíduos atendidos sobre incidente de segurança de dados 

 

FRAMINGHAM, MASS.: 3 de Janeiro de 2022 - A Advocates, Inc. ("Advocates"), uma organização sem fins lucrativos 

sediada em Massachusetts que presta uma ampla gama de serviços a pessoas que enfrentam desafios na vida, inclusive vício, 

envelhecimento, autismo, lesões cerebrais, deficiências intelectuais, saúde mental e saúde comportamental, tomou 

conhecimento de um incidente de segurança de dados que pode ter impactado os dados pertencentes a indivíduos atendidos 

pela Advocates actual e antigamente. A Advocates enviou uma notificação deste incidente aos indivíduos potencialmente 

impactados e forneceu recursos para ajudá-los.  

 

No dia 1º de Outubro de 2021, a Advocates foi informada de que os dados da mesma haviam sido copiados de seu ambiente 

digital por um actor não autorizado. Ao descobrir esta actividade, a Advocates tomou medidas para proteger o nosso 

ambiente digital. Também contratamos uma empresa líder em segurança cibernética para auxiliar numa investigação a fim 

de determinar se dados pessoais podem ter sido acedidos ou adquiridos sem autorização, em conjunto com o ataque. A 

investigação revelou que um actor desconhecido teve acesso e obteve dados da rede da Advocates entre os dias 14 e 18 de 

Setembro de 2021.   

 

Os seguintes dados pessoais e de saúde protegidos podem ter estado envolvidos no incidente: nome, endereço, número do 

Seguro Social, data de nascimento, número de identificação do cliente, informações sobre o seguro de saúde, além de 

informações sobre diagnóstico médico ou tratamento.  

 

Na sequência da investigação, a Advocates começou a recolher os dados de contacto necessários para notificar os indivíduos 

potencialmente afectados. A Advocates também notificou o FBI (Departamento Federal de Investigação) e prestará toda a 

cooperação necessária para responsabilizar os infractores, se possível. A Advocates leva muito a sério a segurança e a 

privacidade das informações dos destinatários dos serviços e está a tomar outras medidas para evitar a ocorrência de um 

evento semelhante no futuro. 

 

A Advocates não está ciente de qualquer indício de uso indevido de qualquer informação potencialmente envolvida neste 

incidente. Entretanto, a partir do dia 3 de Janeiro de 2022, a Advocates passou a enviar uma notificação deste incidente aos 

indivíduos potencialmente impactados. Nesta carta de notificação, a Advocates prestou informações sobre o incidente e 

sobre as medidas que as pessoas potencialmente impactadas podem tomar para proteger as suas informações. A Advocates 

também ofereceu aos indivíduos acesso a serviços gratuitos de monitorização de crédito e protecção de identidade por meio 

da IDX.   

 

A Advocates criou uma central de atendimento gratuito para sanar dúvidas sobre o incidente e para tratar de questões 

relacionadas. Os representantes da central de atendimento estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 21h00, 

horário EST, e podem ser contactados no telefone 1-833-365-2599. Todos os indivíduos potencialmente impactados podem 

habilitar-se aos serviços gratuitos de monitorização de crédito e protecção de identidade por meio da IDX. Os indivíduos 

que ainda não receberam uma carta de notificação devem obter a verificação da elegibilidade por meio da central de 

atendimento para se inscreverem nos serviços.  

 

A privacidade e a protecção de dados pessoais e de saúde protegidos constituem uma prioridade máxima da Advocates, a 

qual lamenta profundamente qualquer inconveniente ou inquietação que este incidente venha causar. 

Embora não estejamos a par do uso indevido de qualquer dado de indivíduos potencialmente afectados, estamos a 

fornecer as seguintes informações para ajudar aqueles que querem saber mais a respeito das medidas que podem tomar 

para protegerem os seus dados pessoais e a si próprios: 

 

Que medidas posso tomar para proteger os meus dados pessoais? 
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• Notifique imediatamente a sua instituição financeira se detectar qualquer actividade suspeita em qualquer das vossas 

contas, inclusive transacções não autorizadas ou a abertura de contas novas que não reconheça em nosso nome. 

Também deves denunciar imediatamente qualquer actividade fraudulenta ou qualquer suspeita de roubo de 

identidade às autoridades policiais competentes. 

• É possível solicitar uma cópia de vosso relatório de crédito, gratuitamente, directamente de cada uma das três 

agências nacionais de informação de crédito. Para fazer isso, gratuitamente a cada 12 meses, aceda ao sítio 

www.annualcreditreport.com ou ligue gratuitamente para o número 1-833-365-2599. Os dados de contacto das três 

agências nacionais de informação de crédito estão relacionados no final desta página. 

• É possível tomar as medidas recomendadas pela FTC (Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos) para se 

proteger contra o roubo de identidade. O sítio da FTC oferece informações úteis em www.ftc.gov/idtheft.  

• Mais informações sobre o que é possível fazer para se proteger melhor estão incluídas na sua carta de notificação. 

Como consigo obter uma cópia do meu relatório de crédito? 

É possível obter uma cópia de vosso relatório de crédito, gratuitamente, directamente de cada uma das três agências 

nacionais de informação de crédito.  Para pedir o vosso relatório de crédito, gratuitamente a cada 12 meses, aceda ao sítio 

www.annualcreditreport.com ou ligue gratuitamente para o número 1-877-322-8228. Use os seguintes dados de contacto 

das três agências nacionais de informação de crédito: 

TransUnion 

Caixa Postal 1000 

Chester, PA 19016 

1-800-916-8800 

www.transunion.com 

Experian 

Caixa Postal 9532 

Allen, TX 75013 

1-888-397-3742 

www.experian.com 

Equifax 

Caixa Postal 105851 

Atlanta, GA 30348 

1-800-685-1111 

www.equifax.com 

Como colocar um alerta de fraude na minha conta? 

Talvez consideres colocar um alerta de fraude em vosso relatório de crédito. Este comunicado de alerta de fraude informa 

os credores sobre possíveis actividades fraudulentas em vosso relatório e solicita que o vosso credor o contacte antes de 

criar quaisquer contas em vosso nome. Para colocar um alerta de fraude em vosso relatório de crédito, contacte a Equifax, 

Experian ou TransUnion e siga as instruções para Vítimas de Fraude. Para colocar um alerta de fraude em vossas contas de 

crédito, contacte a vossa instituição financeira ou fornecedor de crédito. Os dados de contacto das três agências nacionais 

de informação de crédito estão incluídos na carta e também estão relacionados no final desta página. 

Como colocar um bloqueio de segurança em meus relatórios de crédito? 

Também tens o direito de colocar um bloqueio de segurança em vosso relatório de crédito. Um bloqueio de segurança 

destina-se a evitar que crédito, empréstimos e serviços sejam aprovados em vosso nome sem o vosso consentimento. Para 

colocar um bloqueio de segurança em vosso relatório de crédito, é necessário entrar com um pedido junto a cada agência 

de protecção ao crédito. Podes entrar com esse pedido por carta registada com aviso de recepção, correio expresso ou correio 

convencional com selo, ou online seguindo as instruções encontradas nos sítios relacionados abaixo. Será preciso 

providenciar as seguintes informações ao solicitar um bloqueio de segurança (observa que se estiveres a entrar com um 

pedido para vosso cônjuge, essas informações também devem ser providenciadas referente a ele/ela): (1) nome completo, 

com inicial do nome do meio e eventuais sufixos; (2) número de Segurança Social; (3) data de nascimento; (4) endereço. 

Também pode ser solicitado o fornecimento de outros dados pessoais, como vosso endereço de e-mail, uma cópia de um 

documento de identificação emitido pelo governo e uma cópia de uma conta de serviços públicos ou um extracto bancário 

ou de seguro recente. É essencial que cada cópia seja legível, exiba vosso nome e endereço actual, além da data de emissão. 

Não há nenhuma cobrança para colocar, suspender ou remover um bloqueio. É possível obter um bloqueio de segurança ao 

contactar qualquer uma ou mais das seguintes agências nacionais de informação ao consumidor: 

Bloqueio de segurança da 

Equifax 

Caixa Postal 105788 

Atlanta, GA 30348 

Bloqueio de segurança da 

Experian 

Caixa Postal 9701 

Allen, TX 75013 

TransUnion (FVAD) 

Caixa Postal 2000  

Chester, PA 19022 

1-800-909-8872  

www.transunion.com 

http://www.ftc.gov/idtheft
http://www.annualcreditreport.com/
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1-800-685-1111  

www.equifax.com 

1-888-397-3742  

www.experian.com 

O que devo fazer se um parente meu estiver envolvido no incidente e tiver falecido? 

Podes optar por notificar as três principais agências de crédito, Equifax, Experian e Trans Union, e solicitar a marcação do 

arquivo de crédito do falecido. Isto evitará que as informações do arquivo de crédito sejam usadas para a abertura de crédito. 

Para entrar com este pedido, envie uma cópia da certidão de óbito de vosso parente para cada empresa, nos endereços abaixo.  

Equifax 

Equifax Information Services  

Caixa Postal 105169 

Atlanta, GA 30348  

Experian 

Experian Information Services 

Caixa Postal 9701 

Allen, TX 75013 

TransUnion 

Trans Union Information Services 

Caixa Postal 2000 

Chester, PA 19022 

O que devo fazer se os dados de meu filho menor de idade ou de uma pessoa protegida estiverem envolvidos no 

incidente? 

 

É possível solicitar que cada uma das três agências nacionais de informação de crédito realize uma busca manual com um 

número de Segurança Social do menor de idade ou da pessoa protegida a fim de determinar se existe um relatório de crédito 

associado. Podem ser necessárias cópias dos dados de identificação do menor de idade e dos pais/responsáveis, inclusive 

certidão de nascimento ou de adopção, cartão de Segurança Social e documento de identificação emitido pelo governo. Se 

existir um relatório de crédito, deves solicitar uma cópia do relatório e informar imediatamente quaisquer contas 

fraudulentas à agência de informação de crédito. Também é possível denunciar qualquer uso indevido dos dados de um 

menor de idade à FTC no sítio https://www.identitytheft.gov/. Para obter mais informações sobre Roubo de Identidade 

Infantil e instruções de como solicitar uma busca manual com o número de Segurança Social, aceda ao sítio da FTC: 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0040-child-identity-theft. Os dados de contacto das três agências nacionais de 

informação de crédito podem ser encontrados acima.  

 

https://www.identitytheft.gov/

