POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Política de privacidade do Movimento Certo
Última atualização: 05 de janeiro de 2016
Esta Política de privacidade estabelece nossas políticas e procedimentos para
coletar, usar e divulgar suas informações. Os usuários podem acessar o
serviço
Movimento
Certo
(o
“Serviço”)
pelo
website
www.movimentocerto.com.br, aplicativos em Dispositivos, APIs e terceiros. Um
“Dispositivo” é qualquer computador usado para acessar o Serviço, incluindo,
entre outros, desktop, laptop, celular, tablet ou outro dispositivo eletrônico de
consumo. Esta Política de privacidade governa seu acesso ao Serviço,
independentemente de como você o acesse. Ao usar nossos Serviços, você
permite a coleta, transferência, processamento, armazenamento, divulgação e
outros usos descritos nesta Política de privacidade. Todas as formas diferentes
de dados, conteúdos e informações descritas a seguir são coletivamente
chamadas “informações”.

1. As informações
armazenamos

que

coletamos

e

Podemos coletar e armazenar as seguintes informações durante o seu uso do
Serviço:
Informações que você fornece. Quando você registra uma conta, coletamos
algumas Informações Pessoais, como seu nome, número de telefone,
informações de pagamento pelo PagSeguro ou Paypal qualquer outro terceiro
por nós contratado e de nossa confiança (não temos acesso aos seus dados
comerciais como cartão de crédito ou débito), endereço de e-mail e endereços
de correspondência residencial e comercial.
Dados de acesso. Quando você usa o Serviço, automaticamente registramos
informações de seu Dispositivo, o software utilizado e sua atividade enquanto
usa os Serviços. Entre as informações, podemos incluir o endereço de
protocolo de internet (“IP”) do Dispositivo, tipo de navegador, números de
identificação associados aos seus Dispositivos, operadora de celular, registros
de data e horário associados aos acessos, informações de configuração de
sistema e outras interações com o Serviço.
Cookies. Também usamos “cookies” para coletar informações e melhorar
nossos Serviços. Os cookies são pequenos arquivos de dados que
transferimos para o seu Dispositivo. Podemos usar “cookies persistentes” para

salvar seu ID de registro e senha de acesso para acessos futuros ao Serviço.
Podemos usar “cookies de ID de sessão” para habilitar certos recursos do
Serviço, melhor entender como você interage com o Serviço e monitorar uso
agregado e roteamento de tráfego da web no Serviço. Você pode mudar as
opções do seu navegador e configurá-lo para que não aceite cookies ou para
que peça a sua aprovação antes de aceitar cookies de websites visitados. No
entanto, se não aceitar cookies, você talvez não possa usar todos os recursos
do Serviço.

2. Como usamos Informações Pessoais
Informações Pessoais. Durante o uso do Serviço, podemos coletar
informações pessoais que podem ser usadas para entrar em contato com você
ou identificá-lo (“Informações Pessoais”). As Informações Pessoais são ou
podem ser usadas para (i) fornecer e incrementar nosso Serviço, (ii)
administrar seu uso do Serviço, (iii) entender melhor seus interesses e
necessidades, (iv) personalizar e aprimorar sua experiência, (v) fornecer ou
oferecer atualizações de software e anúncios de produtos e (vi) Prevenção de
Fraudes.Se você não quiser mais receber comunicações do Movimento Certo,
cancele nosso serviço.
Informações de geolocalização. Algumas informações que coletamos de um
Dispositivo, por exemplo, endereço de IP, às vezes podem ser usadas para
deduzir a localização aproximada de um Dispositivo.
Estatísticas. Também usamos log de dados e cookies para coletar algumas
informações (nós mesmos ou através de serviços terceirizados), tais como
endereço de IP, que podem às vezes ser correlacionadas às Informações
Pessoais. Usamos essas informações para os fins indicados acima e para
monitorar e analisar o uso do Serviço, para a administração técnica do Serviço,
para aumentar a funcionalidade e facilidade de uso de nosso Serviço, e para
verificar se os usuários têm a autorização necessária para que o Serviço possa
processar suas solicitações.
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Seu uso. Exibiremos suas Informações Pessoais em sua página de perfil e em
qualquer outro lugar no Serviço de acordo com as preferências que você
configurar em sua conta. Qualquer informação que você optar por fornecer
deve refletir o quanto você quer que os outros saibam a seu respeito. Você

pode rever e revisar as informações no seu perfil a qualquer momento. Não
vendemos suas Informações Pessoais a terceiros.
Provedores de serviço, sócios e outros. Podemos usar certos indivíduos
independentes e empresas de confiança para nos ajudar a fornecer, analisar e
melhorar o Serviço (incluindo, entre outros, armazenamento de dados, serviços
de manutenção, gestão de banco de dados, estatísticas de internet,
processamento de pagamentos e aperfeiçoamento dos recursos do Serviço).
Esses terceiros podem ter acesso às suas informações somente para o fim de
realizar essas tarefas em nosso nome e sob obrigações similares às
estabelecidas nesta Política de privacidade.
Aplicativos de terceiros. Mediante o seu consentimento, podemos
compartilhar suas informações com um aplicativo de terceiro, por exemplo,
quando você optar por acessar nossos Serviços para pagamento. Não somos
responsáveis pelo uso que esses terceiros fazem de suas informações.
Portanto, você deve se certificar de que confia no aplicativo e de que este
tenha uma política de privacidade aceitável para você.
Transferências empresariais. Se estivermos envolvidos em uma fusão,
aquisição ou venda de todos os nossos ativos, ou parte deles, suas
informações poderão ser transferidas como parte da transação, mas você será
notificado (por exemplo, via e-mail e/ou aviso em destaque em nosso website)
de qualquer mudança de controle ou uso de suas Informações Pessoais ou
Arquivos, ou caso qualquer um deles fique sujeito a uma política de privacidade
diferente. Também o notificaremos de opções que você possa ter em relação
às informações.
Informações não privativas ou não pessoais. Podemos divulgar suas
informações não privativas, agregadas ou não pessoais, tais como estatísticas
de uso de nosso Serviço.

4. Retenção de dados
Suas informações serão retidas enquanto sua conta estiver ativa ou conforme
necessário para lhe fornecer os Serviços. Caso deseje cancelar sua conta ou
solicitar que não mais utilizemos suas informações para fornecer nossos
serviços, você pode excluir sua conta. Poderemos reter e usar suas
informações conforme necessário para cumprir nossas obrigações jurídicas,
solucionar litígios e executar nossos contratos. De forma compatível com essas
obrigações, tentaremos excluir suas informações rapidamente após a
solicitação. Porém, é possível que haja uma demora para excluir informações

de nossos servidores, e é possível que existam versões de backup após a
exclusão.

5. Comunidade do Movimento Certo
Nosso website inclui links para outros websites cujas práticas de privacidade
podem ser diferentes das do Movimento Certo. Caso você forneça Informações
Pessoais a qualquer um desses websites, suas informações serão governadas
pelas declarações de privacidade válidas para esses websites. Aconselhamos
que você leia cuidadosamente a declaração de privacidade de qualquer
website que você visitar.

6. Segurança
A segurança de suas informações é importante para nós. Sempre que você
digita informações sigilosas (como número de cartão de crédito), você estará
no ambiente seguro do PagSeguro ou Paypal ou qualquer outro terceiro por
nós contratado e de nossa confiança.
Seguimos normas geralmente aceitas para proteger as informações que nos
são enviadas, seja durante a transmissão ou depois que as recebemos. Porém,
nenhum método de transmissão ou armazenamento eletrônico é 100% seguro.
Portanto, não podemos garantir sua segurança absoluta.

7. Contato com o Movimento Certo
Em caso de dúvidas sobre esta Política de privacidade, entre em contato
conosco pelo e-mail contato@movimentocerto.com.br.

8. Alterações à nossa Política de privacidade
Esta Política de privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Você
será notificado (por exemplo, por e-mail) se esta Política de privacidade for
alterada de forma que acreditemos reduzir significativamente seus direitos.
Além disso, também podemos enviar avisos de alterações em outras
circunstâncias. Caso você continue a usar o Serviço após aquelas alterações
se tornarem efetivas, fica entendido que você concorda em seguir a Política de
privacidade revisada.

