NOME DA EMPRESA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nossa Política de Privacidade explica:
 Quais informações coletamos e por que as coletamos.
 Como usamos essas informações.
Somos uma empresa de...
Sua privacidade é importante para nós, portanto, sendo você um usuário, por favor, reserve um
tempo para conhecer nossas práticas. E, se você tiver alguma dúvida, consulte esta página ou os
Termos de Uso.
Fazemos referência à empresa através do uso de termos tais como “site”, “nós”, “nosso”, “conosco”,
palavras tais como “você”, “seu”, e expressões similares referem-se a nossos clientes, ou a usuários
de nosso site. Ao visitar e usufruir do app, você automaticamente aceita as condições descritas a
seguir, que compõem a Política de Privacidade.
INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

Importante: Você não é obrigado a conceder informações ao nosso app. Entretanto, sem conceder
certas informações quando estas forem solicitadas, não lhe será permitido o acesso a algumas
funcionalidades. Coletamos informações para fornecer serviços melhores a todos nossos usuários e
elas ocorrem da seguinte forma:
1. Coleta de Informação Pessoal

A (EMPRESA) pode coletar informações de identificação pessoal, como nome, sobrenome, e-mail,
senha, número de telefone, foto, CPF e dados para fins de pagamento*.
A (EMPRESA) irá utilizar essas informações para processar e completar seu acesso ao app. Tais dados
poderão ser armazenados. Dessa maneira, de acordo com o art. 7º, inciso VIII da Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet), poderemos enviar mensagens.
2. Uso da sua informação pessoal

Sempre que você acessar e utilizar a nossa plataforma de serviços, a (EMPRESA) receberá e
armazenará automaticamente informações, incluindo seu endereço IP, informações de cookies, que
serão relacionadas com as informações pessoais que você fornece.
A (EMPRESA) irá disponibilizar suas informações pessoais, sem aviso prévio, somente em caso de: (a)
legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental aplicável; (b) cumprir
investigação de possíveis violações; (c) fraude ou por segurança; ou (d) proteger contra dano aos
direitos, a propriedade ou a segurança da (EMPRESA), nossos usuários ou o público, conforme
solicitado ou permitido por lei.

