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Resumo da Política de privacidade 

Os Dados Pessoais são coletados para os seguintes propósitos e usando os seguintes serviços: 

Permissões de dispositivos para acesso a Dados Pessoais 

Dados Pessoais: Permissão de armazenamento, Permissão de câmera e Permissão de 

microfone  

Visualizar conteúdo de plataformas externas 

Vimeo video e YouTube video widget 

Dados Pessoais: Cookie e Dados de uso 

Notificações push 

Este Aplicativo pode enviar notificações push para o Usuário. 

 

  



Política de privacidade completa 

Proprietário e Controlador de Dados 

Tipos de Dados coletados 

Entre os tipos de Dados Pessoais que este Aplicativo coleta, por si mesmo ou através de 

terceiros, existem: Permissão de câmera, Permissão de microfone, Permissão de 

armazenamento, Permissão de sensores de movimento, Cookie e Dados de uso. 

Detalhes completos sobre cada tipo de Dados Pessoais coletados são fornecidos nas seções 

dedicadas desta política de privacidade ou por textos explicativos específicos exibidos antes da 

coleta de Dados. 

Os Dados Pessoais poderão ser fornecidos livremente pelo Usuário, ou, no caso dos Dados de 

Utilização, coletados automaticamente ao se utilizar este Aplicativo. 

A menos que especificado diferentemente todos os Dados solicitados por este Aplicativo são 

obrigatórios e a falta de fornecimento destes Dados poderá impossibilitar este Aplicativo de 

fornecer os seus Serviços. Nos casos em que este Aplicativo afirmar especificamente que 

alguns Dados não forem obrigatórios, os Usuários ficam livres para deixarem de comunicar 

estes Dados sem nenhuma consequência para a disponibilidade ou o funcionamento do 

Serviço. 

Os Usuários que tiverem dúvidas a respeito de quais Dados Pessoais são obrigatórios estão 

convidados a entrar em contato com o Proprietário. 

Quaisquer usos de cookies – ou de outras ferramentas de rastreamento – por este Aplicativo 

ou pelos proprietários de serviços terceiros utilizados por este Aplicativo serão para a 

finalidade de fornecer os Serviços solicitados pelo Usuário, além das demais finalidades 

descritas no presente documento e na Política de Cookies, se estiver disponível. 

Os Usuários ficam responsáveis por quaisquer Dados Pessoais de terceiros que forem obtidos, 

publicados ou compartilhados através deste Serviço (este Aplicativo) e confirmam que 

possuem a autorização dos terceiros para fornecerem os Dados para o Proprietário. 

Modo e local de processamento dos Dados 

Método de processamento 

O Proprietário tomará as medidas de segurança adequadas para impedir o acesso não 

autorizado, divulgação, alteração ou destruição não autorizada dos Dados. 

O processamento dos Dados é realizado utilizando computadores e /ou ferramentas de TI 

habilitadas, seguindo procedimentos organizacionais e meios estritamente relacionados com 

os fins indicados. Além do Proprietário, em alguns casos, os Dados podem ser acessados por 

certos tipos de pessoas encarregadas, envolvidas com a operação deste Serviço (este 

Aplicativo) (administração, vendas, marketing, administração legal do sistema) ou pessoas 

externas (como fornecedores terceirizados de serviços técnicos, carteiros, provedores de 

hospedagem, empresas de TI, agências de comunicação) nomeadas, quando necessário, como 

Processadores de Dados por parte do Proprietário. A lista atualizada destas partes pode ser 

solicitada ao Proprietário a qualquer momento. 



Período de conservação 

Os Dados Pessoais serão processados e armazenados pelo tempo que for necessário para as 

finalidades para as quais forem coletados. 

Portanto: 

Os Dados Pessoais coletados para as finalidades relacionadas com a execução de um contrato 

entre o Proprietário e o Usuário serão conservados até que tal contrato tenha sido 

completamente cumprido. 

Os Dados Pessoais coletados para as finalidades relacionadas com os legítimos interesses do 

Proprietário serão conservados pelo tempo que for necessário para cumprir tais finalidades. Os 

Usuários poderão obter informações específicas sobre os interesses legítimos perseguidos pelo 

Proprietário dentro das seções pertinentes deste documento ou entrando em contato com o 

Proprietário. 

O Proprietário poderá ter a permissão de conservar os Dados Pessoais por um prazo maior 

sempre que o Usuário tiver dado a sua autorização para tal processamento, enquanto tal 

autorização não tiver sido retirada. Além disso, o Proprietário poderá ficar obrigado a 

conservar os Dados Pessoais por um prazo maior em todas as ocasiões em que estiver 

obrigado a fazê-lo para o cumprimento de uma obrigação jurídica ou em cumprimento de um 

mandado de uma autoridade. 

 

Assim que o prazo de conservação vencer os Dados Pessoais serão apagados. Desta forma o 

direito de acessar, o direito de apagar, o direito de corrigir e o direito à portabilidade dos 

dados não poderão ter o seu cumprimento exigido após o vencimento do prazo de 

conservação. 

As finalidades do processamento 

Os Dados relativos ao Usuário são coletados para permitir que o Proprietário forneça os seus 

Serviços, bem como para os seguintes propósitos: Permissões de dispositivos para acesso a 

Dados Pessoais e Visualizar conteúdo de plataformas externas. 

Os Usuários poderão obter informações adicionais detalhadas sobre tais finalidades do 

processamento e sobre os Dados Pessoais específicos utilizados para cada finalidade nas 

seções respectivas deste documento. 

Permissões de dispositivos para acesso a Dados 

Pessoais 

Dependendo do dispositivo específico do Usuário, este Aplicativo pode solicitar certas 

permissões que permitem-no acessar os Dados do dispositivo do Usuário conforme descrito 

abaixo. 

Por padrão estas permissões devem ser concedidas pelo Usuário antes que as respectivas 

informações possam ser acessadas. Uma vez que a permissão tenha sido dada, esta pode ser 

revogada pelo Usuário a qualquer momento. Para poder revogar estas permissões os Usuários 

devem consultar as configurações do dispositivo ou entrar em contato com o Proprietário para 

receber suporte através dos dados para contato fornecidos no presente documento. 



O procedimento exato para controlar as permissões de aplicativos poderá depender dos 

dispositivo e software do Usuário. 

Por favor observar que a revogação de tais permissões poderá afetar o funcionamento 

apropriado deste Aplicativo 

Se o Usuário conceder quaisquer das permissões relacionadas abaixo, estes Dados Pessoais 

respectivos poderão ser processados (isto é, acessados, modificados ou removidos) por este 

Aplicativo. 

Permissão de armazenamento 

Usada para acessar o armazenamento externo compartilhado, inclusive a leitura e o acréscimo 

de quaisquer itens. 

Permissão de câmera 

Usada para acessar a câmera ou capturar imagens e vídeo do dispositivo. 

Permissão de microfone 

Usada para acessar e gravar o áudio do microfone desde o dispositivo do Usuário. 

Permissão de sensores de movimento 

Usada para acessar os sensores de movimento do dispositivo do Usuário para medir as 

atividades do Usuário tais como a contagem de passos, escadas subidas e tipo de movimento 

(caminhada, ciclismo, etc.). 

Logs do sistema e manutenção 

Para fins de operação e manutenção, este Aplicativo e quaisquer serviços de terceiros poderão 

coletar arquivos que gravam a interação com este Aplicativo (logs do sistema) ou usar outros 

Dados Pessoais (tais como endereço IP) para esta finalidade. 

As informações não contidas nesta 

política 

Mais detalhes sobre a coleta ou processamento de Dados Pessoais podem ser solicitados ao 

Proprietário, a qualquer momento. Favor ver as informações de contato no início deste 

documento. 

 

Mudanças nesta política de privacidade 



O Proprietário se reserva o direito de fazer alterações nesta política de privacidade a qualquer 

momento, mediante comunicação aos seus Usuários nesta página e possivelmente dentro 

deste Serviço este Aplicativo e/ou – na medida em que for viável tecnicamente e 

juridicamente – enviando um aviso para os Usuários através de quaisquer informações de 

contato disponíveis para o Proprietário. É altamente recomendável que esta página seja 

consultada várias vezes em relação à última modificação descrita na parte inferior.  

 

Caso as mudanças afetem as atividades de processamento realizadas com base na anuência do 

Usuário, o Proprietário coletará nova anuência do Usuário, onde for exigida. 

 

 


