
Política de Privacidade
Esta página é destinada para informar aos usuários de nossos games sobre nossa 
política de coleta, uso e divulgação de informação pessoal caso alguém decida usar 
algum de nossos serviços.
Se você usar algum de nossos serviços, estará consequentemente aceitando a coleta e 
uso de suas informações pessoais de acordo com este documento. A coleta de 
informação pessoal é usada para fornecer e melhorar serviços. Não divulgaremos ou 
compartilharemos suas informações com ninguém além dos citados neste documento. 

Coleta e uso de Informação Pessoal

Para uma melhor experiência, durante o uso de nossos serviços, nós pediremos que você
providencie algumas informações pessoais de identificação, incluindo mas não limitando o
nome, data de nascimento, telefone e localização. A informação que requisitamos será 
retida por nós e usada de acordo com o descrito neste documento. Estas informações 
também serão fornecidas caso o serviço ou aplicativo tenha sido desenvolvido em 
parceria com outra empresa, na qual terá seu nome citado dentro do aplicativo, página de 
publicação ou alguma outra forma explícita ao usuário.
O Aplicativo em questão utiliza serviços terceiros que poderão coletar informações para 
identificá-lo.
Link da política de privacidade de nossos serviços terceirizados usados pelo aplicativo

    • Google Play Services
    • App Store (Apple)

Informações de registro

Nós gostaríamos de lhe informar que sempre que utilizar nosso Serviço, em caso de erro 
ou problema com o aplicativo, nós poderemos requisitar dados e informações (através de 
produtos terceiros) no seu aparelho em que o serviço é executado chamado “Log viewer”, 
este serviço poderá ter incluido informações sobre o seu aparelho como endereço de IP, 
nome do dispositivo, sistema operacional, configurações do aplicativo ao utilizar nossos 
serviços, o horário e data de uso e outros dados estatísticos. 

Cookies

Cookies são arquivos que contém pequenas quantidades de informação que são 
comumente utilizados como identificadores únicos anônimos. Estes identificadores são 
armazenados dentro da memória interna de seu dispositivo. Alguns destes cookies como 
a geolocalização é opcional por parte do usuário, no qual poderá acarretar ao não acesso 
de alguns serviços.

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://www.apple.com/br/privacy/


Provedores de Serviços

Nós poderemos fazer a contratação de empresas terceirizadas e individuais pelos 
seguintes motivos:
    • Facilitar nosso Serviço;
    • Providenciar serviços em nosso favor;
    • Realizar serviços relacionados aos nossos;
    • Para nos dar assistência para analisar como nossos serviços estão sendo usados.

Nós gostaríamos de informar que os usuários deste Serviço tem suas informações 
pessoais acessíveis a estas empresas terceirizadas. O motivo é que tais tarefas 
requisitadas por eles são necessárias o uso destas informações, porém, eles são 
obrigados a não divulgar ou usar qualquer informação que não seja para tal propósito.

Segurança

Nós valorizamos sua confiança em nos providenciar suas informações pessoais, além de 
que estamos nos esforçando para usar meios comerciais aceitáveis para proteger tais 
informações. Mas, lembre-se que nenhum método ou transferência de dados através da 
internet ou armazenamento eletrônico é 100% seguro e confiável e seguro, portanto não 
podemos garantir segurança absoluta.
Links para outros sites
Este serviço poderá conter links de outros sites. Caso você clique em um link terceirizado,
você será redirecionado para tal website. Note que sites externos não são operados por 
nós. Também recomendamos que leiam a política de privacidade destes websites. Nós 
não temos controle e não assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo, política 
de privacidade ou práticas de qualquer serviço ou website terceirizado.
Privacidade Infantil
Nenhum destes serviços é desenvolvido especificamente para menores de 13 anos. Nós 
não coletamos deliberadamente nenhuma informação de crianças abaixo de 13 anos de 
idade. No caso de descobrirmos que uma criança menor de 13 anos nos deu informações
pessoais, nós imediatamente deletamos estes dados de nossos serviços. Caso você seja 
pai, mãe ou possui a guarda de uma criança menor de 13 anos de idade que está ciente 
que sua criança nos informou informações pessoais, por favor nos contate imediatamente 
para que tomemos as ações necessárias.

Alterações desta Política de Privacidade

Nós poderemos atualizar nossa Política de Privacidade periodicamente, portanto nós 
recomendamos reavaliar está página periodicamente para a conscientização de possíveis
alterações. Nós iremos lhe informar caso qualquer alteração seja feita através de alguma 
forma de contato que tenha nos providenciado em nossos serviços. Estas mudanças têm 
efeito imediato no momento em que são disponibilizadas nesta página.



Contato

Se você possui qualquer dúvida ou sugestão sobre nossa Política de Privacidade, não 
hesite em nos contatar.


