Política de Privacidade
Este aplicativo coleta alguns dados pessoais de seus usuários.
Resumo
Dados pessoais recolhidos para os seguintes fins e utilizando os seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•

Acesso a contas de serviços de terceiros
Dados Pessoais: No registo da aplicação e vários tipos de dados
Comentário do conteúdo
Disqus
Interação com redes e plataformas sociais externas
Dados Pessoais: Cookie, Dados de Uso, Informações do Perfil

Política completa
Controlador de dados e proprietário
Tipos de dados coletados
Entre os tipos de Dados Pessoais que esta aplicação recolhe, por si ou através de terceiros existem: cookie
e dados de uso.
Outros dados pessoais coletados podem ser descritos em outras seções desta política de privacidade ou
pelo texto de explicação dedicado contextualmente com a coleção de dados.
Os dados pessoais podem ser fornecidos gratuitamente pelo utilizador, ou recolhidos usando esta
aplicação.
Qualquer uso de cookies - ou de outras ferramentas de rastreamento - por esta aplicação ou por serviços
de terceiros, salvo indicação em contrário, serve para recordar as suas preferências, com o único objetivo
de prestar o serviço ao usuário.
O não fornecimento de determinados dados pessoais pode tornar impossível a prestação dos serviços.
O usuário assume a responsabilidade pelos dados pessoais de terceiros publicados ou compartilhados
através deste aplicativo e declara ter o direito de comunicá-los ou transmiti-los, aliviando assim o
controlador de dados de toda a responsabilidade.
Modo e local de processamento dos dados
Métodos de processamento
O controlador dos dados processa os dados dos usuários de maneira adequada e toma medidas de
segurança apropriadas para impedir o acesso, divulgação, modificação ou destruição não autorizada dos
dados.
O processamento de dados é realizado utilizando computadores e/ou ferramentas habilitadas para estes
procedimentos organizacionais de acordo com os modos estritamente relacionados com os propósitos
indicados, e em alguns casos, os dados podem ser acessíveis a certos tipos de responsáveis, envolvidos
com a operação do site (administração, vendas, marketing, jurídico, administração de sistemas) ou partes

externas (tais como serviço técnico de terceiros, provedores, operadoras de correio, provedores de
hospedagem, empresas de TI, agências de comunicação), nomeados, se necessário, como processadores
de dados pelo proprietário. A lista atualizada dessas partes pode ser solicitadas ao controlador de dados
a qualquer momento.
Local do Armazenamento
Os dados são processados nos escritórios de funcionamento do controlador de dados e em qualquer outro
local onde estão localizadas as partes envolvidas com o processamento. Para mais informações, por favor
contate o controlador de dados.
Tempo de retenção
Os dados são mantidos pelo tempo necessário para fornecer o serviço solicitado pelo usuário, ou
declarado pelos propósitos descritos neste documento, o usuário sempre poderá solicitar que o
controlador de dados suspenda ou remova os dados.
O uso dos dados coletados
Os dados relativos ao utilizador são recolhidos para permitir que a aplicação preste os seus serviços, bem
como para os seguintes fins: acesso a contas de serviços de terceiros, criação de perfil do usuário no
aplicativo, comentário de conteúdo e interação com redes sociais externas e plataformas. Os dados
pessoais utilizados para cada finalidade estão descritos nas seções deste documento.
A câmera é usada se o usuário desejar, para:
- Enviar foto/vídeo para fornecer conteúdo para o aplicativo
- Digitalizar códigos QR (nenhuma imagem é tirada neste caso e nenhum dado é enviado através da rede)
Nesse caso, os dados são enviados aos servidores via protocolo HTTPS, após validação do usuário.
Permissões do Facebook solicitadas por esta aplicação
Este aplicativo pode solicitar algumas permissões do Facebook permitindo que ele execute ações com a
conta do Facebook do usuário e para recuperar informações, incluindo dados pessoais, a partir dele. Para
obter mais informações sobre as permissões, consulte as permissões do Facebook
(https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions) e para a política de privacidade do
Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy ).
As permissões solicitadas são as seguintes:
Informação básica
Por padrão, isso inclui determinados dados do usuário, como id, nome, imagem, sexo e localidade.
Determinadas conexões do usuário, como os amigos, também estão disponíveis. Se o usuário tem feito
mais de seus dados públicos, mais informações estarão disponíveis.
Like
Fornece acesso à lista de todas as páginas que o usuário gostou.

Publicação
Permite que o aplicativo publique conteúdo, comentários e gostos no fluxo de um usuário e para os
amigos do usuário.
Informações detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais
Os dados pessoais são coletados para os seguintes fins e usando os seguintes serviços:
Acesso a contas de serviços de terceiros
Esses serviços permitem que este aplicativo acesse dados de sua conta em um serviço de terceiro e
execução de ações com ele. Estes serviços não são ativados automaticamente, mas requerem uma
autorização do utilizador.
Acesso à conta do Facebook (Este Aplicativo)
Este serviço permite que este aplicativo se conecte com a conta do usuário no Facebook, rede social,
fornecida pelo Facebook Inc.
Permissões Solicitadas: Like e Publicação.
Local de processamento: EUA - Política de Privacidade https://www.facebook.com/policy.php
Acesso à conta do Twitter (Este Aplicativo)
Este serviço permite que este aplicativo se conecte com a conta do usuário no Twitter, fornecido pelo
Twitter Inc.
Dados pessoais recolhidos: Vários tipos de dados.
Local de processamento: EUA - Política de Privacidade http://twitter.com/privacy
Comentário do conteúdo
Os serviços de comentário de conteúdo permitem aos usuários fazerem e publicarem em seus
comentários o conteúdo desta aplicação. Dependendo das configurações escolhidas pelo proprietário, os
usuários também podem deixar comentários. Se houver um endereço de e-mail entre os dados pessoais
fornecidos pelo usuário, estes podem ser usados para enviar notificações de comentários sobre o mesmo
conteúdo. Os usuários são responsáveis pelo conteúdo das suas observações. Se um serviço de
comentários de conteúdo fornecido por terceiros estiver instalado, ele ainda pode coletar dados de
tráfego da web para as páginas onde o serviço de comentários está instalado, mesmo não usando o
conteúdo comentando serviço.
Disqus (Disqus)
Disqus é um serviço de comentário de conteúdo prestado por Big Heads Labs Inc.
Dados Pessoais coletados: Cookie e Dados de Uso.
Dados pessoais recolhidos: Vários tipos de dados.
Local de processamento: EUA - Política de Privacidade http://twitter.com/privacy

Comentário do conteúdo
Os serviços de comentário de conteúdo permitem aos Usuários fazer e publicar seus comentários sobre
os conteúdos desta aplicação. Dependendo das configurações escolhidas pelo proprietário, os usuários
também podem deixar comentários. Se houver um endereço de e-mail entre os dados pessoais fornecidos
pelo usuário, eles podem ser usados para enviar notificações de comentários sobre o mesmo conteúdo.
Os usuários são responsáveis pelo conteúdo das suas observações. Se um serviço de comentários de
conteúdo fornecido por terceiros estiver instalado, ele ainda pode coletar dados de tráfego da web para
as páginas onde o serviço de comentários está instalado, mesmo não usando o conteúdo.
Interação com redes e plataformas sociais externas
Estes serviços permitem a interação com redes sociais ou outras plataformas externas diretamente das
páginas deste aplicativo. A interação e as informações obtidas por este aplicativo estão sempre sujeitas à
configurações de privacidade do usuário para cada rede social. Se um serviço habilitando a interação com
redes sociais é instalado, ele ainda pode coletar tráfego de ados para as páginas onde o serviço está
instalado, mesmo quando os usuários não usá-lo.
Facebook como botão e widgets sociais (Facebook)
O botão Facebook Like e widgets sociais são serviços que permitem a interação com a rede social
Facebook fornecida por Facebook Inc.
Dados Pessoais coletados: Cookie e Dados de Uso.
Local de processamento: EUA - Política de Privacidade http://www.facebook.com/privacy/explain.php
Informações adicionais sobre Coleta e processamento de dados
Ação legal
Os dados pessoais do utilizador podem ser utilizados para efeitos legais pelo controlador ou nas etapas
que levam a possíveis ações legais decorrentes de uso indevido desta aplicação ou os serviços
relacionados. O utilizador está ciente do fato de o Controlador de Dados poder ser obrigado a revelar
dados a pedido das autoridades públicas.
Informações adicionais sobre os dados pessoais do usuário
Além das informações contidas nesta política de privacidade, esta aplicação pode fornecer informações
adicionais e contextuais relativas a serviços específicos ou recolher e tratar de dados pessoais, mediante
pedido.
Registros e manutenção do sistema
Para fins de operação e manutenção, este aplicativo e quaisquer serviços de terceiros pode coletar
arquivos que registram interação com esta aplicação (Logs do Sistema) ou usar para estes outros dados
pessoais (tais como endereço IP).
Informações não contidas nesta política

Mais detalhes sobre a coleta ou processamento de dados pessoais podem ser solicitados do Controlador
de Dados a qualquer momento. Consulte as informações de contato no início do presente documento.
Os direitos dos usuários
Os utilizadores têm o direito, a qualquer momento, de saber se os seus dados pessoais foram
armazenados e podem consultar o Controlador de Dados para saber sobre o seu conteúdo e origem, para
verificar a exatidão, ou pedir que sejam completadas, canceladas, atualizadas ou corrigidas, ou sua
transformação em formato anônimo ou para bloquear quaisquer dados mantidos em violação da lei, bem
como a opor-se ao seu tratamento por qualquer e todas as razões legítimas. As solicitações devem ser
enviadas ao Controlador de Dados nas informações de contato acima descritas.
Este aplicativo não oferece suporte a solicitações "Não acompanhar".
Para determinar se qualquer um dos serviços de terceiros que utiliza honra o "Não acompanhar", leia suas
políticas de privacidade.
Alterações a esta política de privacidade
O Controlador de Dados se reserva o direito de fazer alterações a esta política de privacidade a qualquer
momento dando aviso aos seus usuários nesta página. É altamente recomendável verificar esta página
muitas vezes, referindo-se à data da última modificação listada na parte inferior. Se um usuário fizer
objeções a quaisquer alterações à Política, o usuário deverá deixar de utilizar esta e solicitar que o
Controlador de Dados apague os seus dados pessoais. Salvo indicação em contrário, o a atual política de
privacidade se aplica a todos os dados pessoais que o Controlador de Dados tem sobre os usuários.
Definições e referências legais
Dados Pessoais (ou Dados)
Qualquer informação relativa a uma pessoa singular, a uma pessoa coletiva, a uma instituição ou a uma
associação, que é, ou pode ser, identificada, mesmo indiretamente, por referência a qualquer outra
informação, incluindo um número de identificação pessoal.
Dados de uso
As informações coletadas automaticamente a partir desta Aplicação (ou serviços terceirizados
empregados neste aplicativo), que pode incluir: os endereços IP ou nomes de domínio dos computadores
utilizados pelos usuários que utilizam esta Aplicação, os endereços URI (Uniform Resource Identifier), o
tempo do pedido, o método utilizado para enviar o pedido para o servidor, o tamanho do arquivo recebido
em resposta, o código numérico indicando o estado da resposta do servidor (resultado bem-sucedido,
erro, etc.), o país de origem, o recursos do navegador e do sistema operacional utilizado pelo usuário, os
vários detalhes por visita (por exemplo, o tempo gasto em cada página dentro do aplicativo) e os detalhes
sobre o caminho seguido dentro da Aplicação com referência especial à sequência de páginas visitadas e
outros parâmetros sobre o sistema operacional do dispositivo e/ou ambiente de TI.
Do utilizador
O indivíduo que utiliza esta Aplicação, que deve coincidir com ou ser autorizado pelos Dados Sujeitos, a
quem os Dados Pessoais se referem.

Dados Sujeitos
A pessoa singular ou coletiva a que se referem os dados pessoais.
Processador de Dados (ou Supervisor de Dados)
A pessoa singular, a pessoa coletiva, a administração pública ou qualquer outro organismo, associação ou
autorizado pelo Controlador de Dados a processar os dados pessoais em conformidade com esta política
de privacidade.
Controlador de dados (ou proprietário)
A pessoa singular, a pessoa coletiva, a administração pública ou qualquer outro organismo, associação ou
Organização com o direito, também em conjunto com outro Controlador de Dados, de tomar decisões
sobre os fins e os métodos de tratamento dos dados pessoais e os meios utilizados, incluindo as medidas
de segurança relativas ao funcionamento e utilização da aplicação. O Controlador de Dados, salvo
indicação em contrário, é o Proprietário da Aplicação.
Esta aplicação
A ferramenta de hardware ou software pela qual os dados pessoais do Usuário são coletados.
Cookie
Pequena peça de dados armazenada no dispositivo do usuário.
Informação legal
Aviso aos Utilizadores Europeus: esta declaração de privacidade foi elaborada em cumprimento das
obrigações previstas no art. 10 da Diretiva da CE n. Diretiva 95/46 / CE, e nos termos da Diretiva 2002/58
/CE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2009/136/CE, relativa aos "cookies".
Esta política de privacidade refere-se exclusivamente a esta Aplicação.

