Sabemos o quanto é importante para você estar seguro sobre a utilização dos seus dados
pessoais. Por isso essa política de privacidade mostrará a utilização dessas informações.
Esta política também pode ser conhecida como um acordo válido, mas sem consideração, do
Grupo Edson Queiroz e usuários desse aplicativo.
Recomendamos a leitura periódica desse termo, pois esta poderá passar por alterações.
Usuário se submeterá automaticamente a todas as regras e condições destes Termos de Uso:

1. INFORMAÇÕES QUE OBTEMOS
Coletamos informações de diversas formas, em diferentes áreas do aplicativo.
Algumas informações pessoais são obtidas quando você se registra, tais como nome, endereço
de e-mail e outras informações pessoais. Quanto mais informações corretas forem fornecidas,
melhor será a personalização da sua experiência.
Após a conclusão do registro, você estará apto a usufruir e desfrutar de benefícios de um
usuário cadastrado no aplicativo, incluindo a participação em promoções, eventos on-line,
sorteios.
Acesso somente leitura ao estado do telefone, incluindo o número de telefone do dispositivo,
as informações atuais da rede celular, o status de todas as chamadas em andamento e uma
lista de todas as contas de telefone registradas no dispositivo, para uso somente para o
aplicativo.

2. "COOKIES" E QUAL SUA UTILIDADE
Cookies são pequenos arquivos de textos colocados no disco rígido do seu computador. Pense
em um cookie como um cartão de identificação que é exclusivamente seu. A função do cookie
é notificar o aplicativo quando você voltar.
O uso de cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará ao aplicativo
disponibilizar um serviço mais específico para você, de acordo com as suas características e
interesses, beneficiando a sua experiência de usuário.
Em geral, os cookies são utilizados para: Proporcionar serviços diferenciados, lembrando quem
você é e quais são os seus hábitos de navegação, além de acessar as informações do seu
cadastro no aplicativo (armazenadas em nossos servidores);
Calcular a dimensão da audiência do aplicativo;
Acompanhar o andamento de promoções. Quando houver uma promoção, as informações
gravadas no cookie indicarão a sua participação se solicita.
Medir certos padrões de navegação, mapeando quais áreas do aplicativo você visitou e seus
hábitos de visita como um todo. Usamos essa informação para verificar a rotina de navegação
dos nossos usuários, e assim oferecer conteúdo e/ou serviços cada vez mais personalizados.
Facilitar e agilizar o preenchimento de formulários. As informações contidas nos cookies de
cada usuário podem ser utilizadas para preencher previamente os formulários de coleta de
dados existentes na Internet.

Os anunciantes, parceiros e/ou patrocinadores do aplicativo poderão utilizar seus próprios
cookies, os quais não são cobertos por esta política. Sugerimos que você consulte as políticas
de privacidade dessas empresas.
3. A UTILIZAÇÃO DAS SUAS INFORMAÇÕES
As informações coletadas por esse aplicativo serão utilizadas para personalizar o conteúdo
e/ou serviços disponibilizados. Isso inclui serviços de personalização, comunicações interativas
e outros tipos de serviços. Sabendo mais sobre você, poderemos fornecer conteúdo e serviços
mais relevantes e proporcionar uma melhor experiência on-line.
As informações também poderão ser utilizadas para gerar dados estatísticos gerais com
finalidade informativa ou comercial. Informações geográficas, demográficas, psicográficas e de
perfil de uso dos usuários desse aplicativo poderão ser fornecidas a parceiros, patrocinadores,
anunciantes ou outras empresas externas, sem que sejam revelados nomes ou outros dados
de navegação.
As informações coletadas poderão ser utilizadas para direcionamento de campanhas
publicitárias de uma forma geral, como por exemplo no caso em que um anunciante
determina como foco de uma determinada campanha homens com mais de 25 anos. Nesse
caso, veiculamos a propaganda aos usuários dentro dessa faixa etária utilizando banners e/ou
e-mails promocionais. Os usuários ao se cadastrarem no aplicativo a opção de receber ou não
em sua conta de e-mail ofertas e/ou propaganda, sendo que, a qualquer tempo, essa opção
poderá ser alterada pelo usuário.
As informações pessoais individuais não serão comercializadas ou fornecidas a terceiros em
nenhuma hipótese, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais ou procedimentos
jurídicos similares. Todas as informações fornecidas a parceiros, patrocinadores, anunciantes e
demais serão apenas de grupos de usuários (segmentos de mercado).

4. QUEM COLETA AS INFORMAÇÕES
Quando o nosso aplicativo solicita informações pessoais, essas informações estarão sendo
enviadas somente a sites administrados pelas empresas do Grupo Edson Queiroz, a não ser
que seja indicado de forma diferente. Alguns parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais
que sejam acessados através do Aplicativo, poderão solicitar informações pessoais suas. Num
caso como esse essas informações não estarão sendo enviadas ao nosso aplicativo, e, sendo
assim, o site não terá qualquer responsabilidade pela utilização e manejo dessa informação,
não sendo aplicada a presente política.
Destacamos que em nosso aplicativo podem existir links e/ou páginas que utilizem publicidade
gráfica de outros parceiros e/ou empresas, como por exemplo, o Google DFP, que utiliza
relatório de informações demográficas da respectiva plataforma de publicidade.

5. SUAS INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS
Não temos como prática a divulgação de informações que possam identificá-lo, salvo quando
autorizado por você ou em circunstâncias previstas nesta presente política. Em alguns casos,
essa identificação será necessária, caso você deseje participar de alguma promoção, para
participar, necessitaremos de suas informações pessoais. Podemos revelar suas informações
pessoais em algumas circunstâncias, listadas nos casos a seguir:

Parceiros de negócios e patrocinadores: podemos divulgar suas informações pessoais a alguns
parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais. Porém, nesses casos, você será consultado
antes mesmo de a coleta ou transferência de dados ser feita. Os detalhes do uso
compartilhado podem ser encontrados nos contratos de uso específicos e também nas regras
das promoções. Alguns ou todos os dados coletados durante uma promoção podem ser
compartilhados com um patrocinador. Se forem compartilhados dados que possam identificálo, você será informado antes da coleta ou transferência de dados.
Dados de terceiros e dados agregados: Sob acordos de confidencialidade e demais
instrumento contratuais, poderemos comparar informações do usuário com dados de
terceiros. Além disso, a podemos divulgar estatísticas agregadas para grupos de usuários (por
exemplo, 45% dos nossos usuários são do sexo feminino) com o objetivo de descrever nossos
serviços para prováveis parceiros, anunciantes etc., bem como tendo em vista outros objetivos
legais.
Outros: podemos divulgar informações sobre o usuário em casos especiais nos quais temos
razão para acreditar que a divulgação dessas informações é necessária para identificar, entrar
em contato ou agir legalmente contra alguém que possa estar causando danos ou interferindo
(intencional ou não intencionalmente) nos direitos ou na propriedade deste aplicativo, de
outros usuários ou de qualquer pessoa que seja prejudicada por tais atividades. Podemos
divulgar informações sobre o usuário quando exigido por lei e com objetivos administrativos
ou outros que considerarmos necessários para manter e aprimorar nossos produtos e serviços.
6. USO E DISTRIBUIÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES
Se, ao se registrar, você indicou que está interessado em receber ofertas ou informações,
poderemos ocasionalmente enviar a você mensagens, via e-mail, sobre produtos e serviços
que possam interessá-lo. Somente as empresas do Grupo Edson Queiroz enviarão a você essas
comunicações e somente se você indicou que não tem objeção contra essas ofertas. Se não
desejar receber mais esses informes, basta dizer-nos ao fornecer suas informações pessoais,
ou, a qualquer momento, alterar suas informações cadastrais, selecionando a opção de não
receber mais essas comunicações. Serão necessárias sua identificação e senha no cadastro do
aplicativo para acessar suas informações cadastrais.
Para alguns tipos de promoções, solicitaremos seu endereço de e-mail para atualizá-lo sobre
suas participações e status nas premiações. Ao participar desse tipo de promoção, você
automaticamente recebe mensagens relacionadas à promoção, a menos que escolha a opção
sem e-mail oferecida por algumas delas. Ocasionalmente, essas mensagens de e-mail
relacionadas à promoção podem incluir anúncios direcionados. Se uma determinada
promoção não oferecer uma opção de não recebimento de e-mail, você poderá optar por não
receber e-mails, mas você deixa de participar dessa promoção.
Você também tem opções em relação aos cookies. Modificando suas preferências de
navegação, você tem a opção de aceitar todos os cookies, ser notificado quando um cookie for
enviado ou rejeitar todos os cookies. Se você optar por rejeitar todos os cookies, não
conseguirá usar alguns dos nossos serviços que requerem registro para participação. Também
não poderá usufruir de todos benefícios e facilidades de uma experiência personalizada na
Internet.

8. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS EM CASO DE PERDA, MÁ UTILIZAÇÃO OU
ALTERAÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES
As informações sobre a conta desse aplicativo são protegidas por senha, para que somente
você tenha acesso a suas informações pessoais.
Sua senha é secreta e recomendamos que não a revele a ninguém. Esse aplicativo não irá
solicitar, em nenhuma hipótese, seja por e-mail ou telefone, sua senha pessoal. Lembre-se
também de desconectar-se da sua conta e fechar a janela do seu navegador quando concluir
sua navegação na Internet. Isso garante que outras pessoas não tenham acesso às suas
informações pessoais e correspondências, caso você compartilhe um computador com alguém
ou esteja usando um computador em local público como uma biblioteca ou local de acesso
público à Internet.
Nenhuma transmissão de dados na Internet é 100% segura. Sendo assim, embora sempre
façamos o possível para proteger suas informações pessoais, não é possível garantir a
segurança de todas as informações que você venha a nos fornecer. É uma decisão pessoal a
utilização do serviço nessas condições.

9. O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA PRIVACIDADE ON-LINE
Em última análise você é o responsável pela manutenção de sua privacidade e pelo sigilo de
suas senhas e/ou informações pessoais.
Sendo assim, recomendamos:
Informe-se: ao acessar a Internet sempre busque a política/declaração de privacidade do Site
que você está acessando.
Use senhas complexas. Senhas simples são fáceis de serem quebradas. Use senhas complexas
de combinações bastante longas de letras e números que necessitam combinações pouco
usuais do teclado.
Nunca forneça sua senha a ninguém on-line. Apenas forneça sua senha ao realizar compras
pessoalmente. Se sua senha foi fornecida, mude-a imediatamente.
Sugerimos que você evite incluir informações que permitam às pessoas encontrá-lo, tais como
o número de seu telefone ou seu endereço para correspondência.

