
Privacidade Política

A Empresa e nossas equipes estão comprometidas em proteger sua privacidade e informações pessoais. Sobre essa
conta, esta Política de Privacidade é estabelecida para explicar como coletamos, armazenamos, gerenciamos e
usamos o em formação vocês providenciar nós quando usando nosso Local e Serviços.

A Política de Privacidade aqui descrita descreve as categorias de Dados Pessoais que coletamos dos Usuários,
incluindo a métodos usado para coletar, usar, guarda, seguro, processo, e divulgar com terceiro partidos.

Nesta Política, “Dados Pessoais” refere-se a qualquer informação que possa ser usada para identificar ou contatar o
Usuário, onde um “Usuário” é o indivíduo identificado pessoalmente ou em combinação com outros dados.

Dentro a contexto do isto Política, "tratamento" e "em processamento" do Pessoal Dados refere-se para algum ação
ocupado sobre Dados Pessoais, incluindo sua coleta, registro, estruturação, armazenamento, modificação, acesso,
uso, divulgação por transmissão, divulgação, ou outro acessibilidade, combinação ou reconciliação, restrição,
apagamento, ou disposição.

Aderimos a manter a transparência ao coletar e gerenciar seus Dados Pessoais. Isso é importante para nós que você
receba todas as informações necessárias para que você se informe escolhas em relação ao processamento de seus
Dados Pessoais. Para criar um ambiente seguro para nossos Usuários, empregamos vários métodos e abordagens
para fornecer informações precisas sobre em processamento sua Pessoal Dados corretamente.

Nós usar sua Pessoal Dados por a Segue:
● Oferta vocês nosso Serviços

● Realçar Do utilizador experiência sobre nosso Local

● Atualizar nosso Serviços e Local

● Seguro nosso direitos e interesses

● Executar o negócio e administrativo Atividades necessário para Apoio, suporte a provisão do nosso Serviços
para nosso Usuários

● Cumprir com algum jurídico ou regulamentar requisitos

Implementamos amplos recursos para lhe dar acesso e controle sobre seus Dados Pessoais. Naquilo em relação a
isso, você pode entrar em contato conosco sempre que precisar revisar seus Dados Pessoais, solicitar sua modificação
ou exclusão, solicitar que paremos de usá-lo para uma finalidade específica ou solicitar a transferência de você para
uma terceiro Festa.

Embora não possamos garantir que seus Dados Pessoais permanecerão sempre intactos, garantia este nós usar e vai
Prosseguir utilizando diferente medidas para garantir segurança.



Nossos Serviços são oferecidos a um público amplo e não se destinam a usuários menores de 18 anos. Nós não
permitimos voluntariamente que menores de 18 anos acessem nossas instalações, nem coletamos intencionalmente
ou buscar informações deles. Se tomarmos conhecimento de que os dados de um menor foram recolhidos, iremos
faço todo esforço para tenho isto removido Como rapidamente Como nós razoavelmente posso.

Quando Faz nós coletar sua Pessoal Dados?
Sempre que utilizar uma de nossas instalações, entre em contato conosco através de um de nossos canais de
atendimento, ou utilize o Site, recebemos informações sobre você. Em alguns casos, você pode nos fornecer
ativamente informações pessoais Dados, mas em outros casos, podemos coletar seus Dados Pessoais revisando e
monitorando seus usar do nosso Serviços ou serviço canais.

Você não tem obrigação de fornecer quaisquer Dados Pessoais sobre você. No entanto, em alguns circunstâncias,
deixar de nos fornecer tais Dados Pessoais pode nos impedir de entregar os instalações para vocês, evita vocês a
partir de usando a Local, ou resultado dentro a falha do nosso Instalações e a Local.

o que Pessoal Dados Faz nós reunir a partir de vocês?
Nós coletar a Segue em formação em qualquer momento vocês Squeaky toy nosso Site:

● IP Morada

● Tempo do entrada

● Encontro do entrada

● Rede e Móvel local Páginas visitou

● Preferido Língua

● Programas batida registros

● Modelo do navegador usado

● Usado dispositivos em formação

No entanto, algumas das informações mencionadas podem não ser pessoalmente identificáveis para você e Portanto
faz não qualificar Como Pessoal Dados.

Coletamos quaisquer Dados Pessoais que você nos fornece entrando em contato conosco ou quando você envia
documentos para fins de identificação. Além disso, você reconhece que seu nome fornecido e o email Morada são
Pessoal Dados este nós divulgar para a relevante terceiro partidos.

O que é finalidade de processamento Dados pessoais?
Você reconhece que podemos processar seus Dados Pessoais quando você nos autoriza a processar seus Pessoal
Dados por 1 ou mais específico propósitos. este processo refere-se para casos Onde vocês tenho



nos forneceu expressamente seus dados através do Site para que possamos divulgá-los a terceiros. este tratamento é
necessário para os interesses legítimos perseguidos pela Empresa ou o terceiro relevante, Incluindo para melhorar
nosso instalações ou para afirmar ou defender jurídico direitos. Tal tratamento poderia ser requeridos para cumprir
com uma jurídico obrigação.

Você reconhece as seguintes instâncias em que podemos lidar com seus Dados Pessoais, incluindo o jurídico base por
tal manipulação:

● Se você solicitar especificamente, podemos coletar Dados Pessoais e fornecê-los a terceiros que irão receber
suas informações de contato. Seus Dados Pessoais podem ser processados por um ou mais especial propósitos com
sua consentimento.

● Para que possamos responder às suas dúvidas, solicitações ou reclamações sobre o uso dos Serviços, é
necessário lidar com seus Dados Pessoais. Esse processo é necessário para promover a Empresa ou uma terceiro
festa jurídico interesse.

● Nós processo sua Pessoal Dados para cumprir com a relevante jurídico obrigações.

● Podemos usar seus Dados Pessoais para melhorar nossos Serviços. Tal processo inclui, entre outro coisas,
revendo algum erro Histórico e outro Relacionado ao serviço defeituoso relatórios.

● Seus Dados Pessoais podem ser usados para proteger as partes relevantes contra fraude e uso autorizado do
nosso Serviços.

● Os Dados Pessoais podem ser usados para realizar e manter várias operações que suportam o provisão do
nosso Serviços. Esses operações incluir back-office obrigações, comercial desenvolvimento Atividades, estratégico
tomando uma decisão, e monitoramento métodos.

● Podemos processar seus Dados Pessoais em conformidade com as leis, regulamentos e acordos para garantir
nossos interesses, direitos e ativos, incluindo os de terceiros relevantes partidos, tal Como a arquivamento, exercício,
ou defendendo jurídico reivindicações.

Divulgação do Pessoal Dados para Terceiro Partidos
Você aceita que possamos divulgar seus Dados Pessoais a terceiros, como nossos afiliados de serviços, entidades
afiliadas e parceiros de negócios. Nossos afiliados de serviços incluem armazenamento de host e backup provedores,
registros de endereços IP, análise de usuários e serviços técnicos e estatísticos. Além disso, você pode solicitar que
forneçamos determinadas informações a centros de negociação de Bitcoin de terceiros por e-mail. Nisso caso,
forneceremos a esses terceiros os Dados Pessoais que você nos fornecer para esse único propósito, e seus usar do
sua Pessoal Dados é sujeito para seus relevante privacidade políticas.

Você também aceita que podemos divulgar seus Dados Pessoais a órgãos federais, estaduais, locais e outros órgãos
reguladores, inclusive quando tal divulgação é necessária para proteger nossos interesses, direitos e ativos.



Além disso, podemos divulgar seus Dados Pessoais a potenciais investidores, compradores e financiadores do
Companhia ou algum empresas dentro a grupo do negócios para que nosso Companhia pertence.

Você aceita este a Companhia é não autorizado para divulgar a Segue:

● Nós são não permitido para nome nosso investidores.

● Não estamos autorizados a divulgar quaisquer informações da Empresa a terceiros relacionadas a um fusão,
reestruturação, consolidação ou falência da Companhia, incluindo as de nossos afiliados.

● Não temos permissão para divulgar transações da Empresa, como a venda de ativos da Companhia, Está
comitê, ou Está afiliados.

Biscoitos e Terceiro Serviços
Nós poderia usar terceiro Serviços, tal Como analítico empresas ou negócios este mostrar anúncios em nosso Site.
Esses serviços de terceiros podem usar Cookies e outras tecnologias de informação, onde esses terceiro fornecedores
são sujeito para uma separado privacidade política.

Um “Cookie” é um pequeno arquivo de texto que pode ser armazenado no dispositivo que você usa para visitar ou
acessar nosso Site. Nós use Cookies que nos permitem coletar dados sobre seu uso do Site para melhorar seu User-
experiência, incluindo armazenar suas preferências e configurações, personalizar e distribuir produtos, e outro
Serviços este são significativo para sua usar do nosso Local.

Alguns dos Cookies que podemos usar são chamados de Cookies de sessão que são baixados temporariamente em
seu dispositivo e só duram até você fechar o navegador da web. Outros Cookies podem ser chamados de persistentes
Biscoitos, que permanecer sobre sua dispositivo depois vocês Pare navegando a Local. Esses persistente Biscoitos
posso ajuda a Local reconhecer vocês Como uma retornando Visitante quando vocês Squeaky toy a Local novamente.

Tipos do Usado Biscoitos
Usamos os seguintes Cookies em nosso Site, que podem ser armazenados em seu navegador dependendo de sua
preferido definições:

● “Cookies Estritamente Necessários” são necessários para que os Usuários naveguem no Site e usem seus
recursos. Esses cookies fornecem os conteúdos, produtos e serviços que você solicita. Esses Biscoitos são crucial por
sua dispositivo para download ou entregar em formação, tal Como navegação a Site e usando seus recursos
exclusivos, incluindo o retorno às páginas visitadas anteriormente. Esses Os cookies identificam os usuários como
conectados ao site e coletam seus dados pessoais, como seu nome de usuário e a encontro do sua a maioria recente
Conecte-se.

● "Sessão Biscoitos" são temporário Biscoitos este são deletado quando vocês perto sua navegador.



● Os “cookies de funcionalidade” são usados para reconhecer os usuários quando eles retornam ao site,
ajudando-nos para lembrar sua escolhas e preferências. Funcionalidade Biscoitos Prosseguir para existir quando seu
navegador fecha e são válidos até seus tempo adequado de expiração.

● “Cookies de Desempenho” são usados para testar e ajustar o desempenho do Site e fornecer sua números
agregados para melhorar a experiência do usuário. Esses Cookies também nos permitem realizar analítico funções
sobre a Local e coletar agregado dados este não podes ser usado para identificar ou entre em contato com o usuário.
Além disso, a duração desses Cookies varia; alguns expiram logo Como sua navegador é fechado, enquanto outros
tenho um indeterminado validade período.

Bloqueio e Removendo Biscoitos
Você posso modificar a definições sobre sua navegador para quadra e remover algum ou tudo Biscoitos. Por instruções
sobre Como as para Faz isto por algum do a a maioria usado rede navegadores, clique a links abaixo de:

● Google cromada

● Raposa de fogo

● Safári

● Internet Explorador

No entanto, vocês reconhecer este removendo Biscoitos a partir de sua navegador poderia resultado dentro algum ou
tudo do a Site recursos e funcionalidade não trabalhando Como pretendido.

Retenção do Pessoal Dados
A menos que um tempo de retenção mais longo seja exigido pelas leis, regulamentos, políticas ou tribunais aplicáveis
pedidos, a Empresa manterá suas informações pessoais apenas pelo tempo necessário para processar Pessoal Dados
Como delineado dentro isto Política e debaixo a Termos do Usar.

Frequentemente avaliamos os Dados Pessoais que retemos para ver se algum deles pode ser removido para garantir
este isto é não mantido mais tempo do que necessário.

Transferir do Pessoal Dados para Terceiro País ou Internacional Organização
Você consente que possamos transmitir seus Dados Pessoais a organizações internacionais ou terceiros países, ou
seja, jurisdições outro do que a 1 Onde vocês atualmente residir. Dentro esses situações, a



A Empresa tomará as precauções necessárias para proteger seus Dados Pessoais e garantir que os dados assuntos
tenho Acesso para executável direitos e eficiente jurídico remédios.

Se vocês são uma europeu residente ou uma papel do a europeu Econômico Área (ou “EEE”), vocês reconhecer este
esses medidas vai Aplique quando a Segue condições são conheceu:

Protegendo Pessoal Dados
Implementamos medidas técnicas e operacionais adequadas para fornecer um nível adequado de proteção por nosso
armazenado Pessoal Dados. Esses medidas são por imprevisível situações, tal Como a risco de processamento,
particularmente destruição acidental ou ilegal, perda, corrupção, liberar ou Acesso para a submetido, coletado, ou
manipulado Pessoal Dados.

Devido a obrigações legais ou outras além de nosso controle, podemos ser obrigados a divulgar suas informações
pessoais Dados para terceiro partidos, Incluindo público oficiais. Dentro esses situações, nosso capacidade para
regular a nível de proteção fornecida para o seu Dados Pessoais por tal terceiro as partes podem ser limitado.

Qualquer transferência online de Dados Pessoais não pode ser garantida como totalmente segura. Em consonância
com isso, a Companhia não podes garantir a segurança do sua Pessoal Dados quando vocês enviar isto através da a
Internet.

Link para Terceiro Sites
O Site pode conter links, sites ou programas de software de terceiros. Você reconhece que nós não tem qualquer
controle sobre esses links e serviços de terceiros ou como eles coletam e usam seus dados pessoais Dados. Portanto,
não somos responsáveis por tais terceiros ou sua privacidade e segurança de dados práticas. este Política faz não
cobrir algum Atividades Através dos tal terceiro sites ou aplicativos.

Aconselhamos que você estude cuidadosamente as políticas de privacidade de quaisquer sites ou aplicativos de
terceiros que você Acesso antes da usando eles ou divulgando algum pessoal em formação.

Certo para Acesso
Você tenho a certo para perguntar a Companhia para confirme se isto processos algum do sua Pessoal Dados. Se isto
faz, vocês poderia solicitar para Visão este em formação Como Nós vamos Como a Segue:

● o propósito do em processamento sua Pessoal Dados

● o categorias do Pessoal Dados

● Os destinatários ou grupos de destinatários para os quais os Dados Pessoais foram ou serão compartilhados,
incluindo destinatários em países terceiros fora do EEE ou destinatários de organizações

● Se aplicável, a duração da retenção dos Dados Pessoais e, se não aplicável, o uso de Pessoal Dados, a critério
usado para estabelecer tal duração



● o certo para Arquivo uma reclamação com uma regulamentar corpo

● Algum pertinente detalhes cerca de a fonte do a Pessoal Dados E se isto foi não obtido a partir de vocês

● Quão a perfilamento é usado

● o relevante medidas relacionado para transmitindo dados E se a Pessoal Dados é ser transferido para uma
terceiro país fora a EEE ou para um internacional organização

o Companhia vai providenciar vocês uma cópia de do a Pessoal Dados este isto coleta, Onde vocês poderia ser
carregada uma taxa para quaisquer cópias adicionais que você solicitar. Se você enviar sua solicitação online, o
material será entregue em um formato eletrônico comumente usado, a menos que especificado de outra forma. Esse
pedido para obter um cópia de do a Pessoal Dados devo não violar algum direitos e privilégios. Portanto, a Companhia
tem a certo para rejeitar sua solicitar E se isto violações outros' direitos ou privilégios.

Certo para Correto
Você tenho a certo para solicitar este algum do sua impreciso Pessoal Dados ser corrigido por a Companhia. De
acordo com os objetivos do tratamento, poderá completar os seus Dados Pessoais submetendo o requeridos em
formação para a Companhia.

Certo para Cancelar
Você tenho a certo para remover sua Pessoal Dados a partir de a Empresa registros E se algum do a Segue ocorre:

● Sua Pessoal Dados é não requeridos não mais por Está pretendido propósito do coleção ou usar

● Você revogar sua consentimento sobre que a tratamento é Sediada, e lá são não outro legal motivos por a
tratamento

● Você objeto para a em processamento do sua Pessoal Dados E se isto é Sediada sobre nosso ou uma terceiro
festa interesses legítimos e não há outros motivos legais para a em processamento

● Você objeto para a usar do sua Pessoal Dados por direto marketing propósitos

● Sua Pessoal Dados foi processado ilegalmente; e

● Seus Dados Pessoais devem ser removidos para cumprir uma exigência legal da União Europeia lei da União
ou de um Estado Membro relevante para a Empresa. No entanto, este direito não é aplicável se o processamento for
necessário para cumprir uma obrigação legal regida pela UE ou Membro Legislação estadual ou quando o
processamento for necessário para a afirmação, exercício ou defesa de jurídico reivindicações.



Certo para Limite Tratamento
Se alguma das seguintes situações se aplicar, você tem o direito de solicitar à Empresa que restrinja a em
processamento do sua Pessoal Dados:

● Quando você contesta a exatidão dos Dados Pessoais, por um período que permita à Empresa Verifica a
precisão do sua em formação

● Quando o processamento de seus Dados Pessoais for ilegal, mas você não pretende tê-los excluído, e solicitar
por Está usar para ser restrito em vez de

● Quando a Empresa não precisar mais de seus Dados Pessoais para fins de tratamento, mas você ainda
precisar isto armazenado para estabelecer, perseguir, ou defender jurídico reivindicações

● Se o processamento de seus Dados Pessoais for solicitado à Empresa ou a um terceiro relevante interesses
legais, a menos que demonstremos motivos legais convincentes para o processamento que supera sua interesses,
direitos, e privilégios ou E se nós precisar para estabelecer, exercício, ou defender jurídico reivindicações

● Quando sua Pessoal Dados é processado por direto marketing, Incluindo perfilamento

Suponha que o manuseio de seus Dados Pessoais tenha sido restringido após sua solicitação. Nesse caso, tal Os
Dados Pessoais, exceto se armazenados, serão tratados apenas com o seu consentimento e para o estabelecimento,
exercício ou defesa de ações judiciais, ou para a proteção de qualquer outra pessoa física ou jurídico da entidade
direitos, ou Sediada sobre uma significativo público interesse do a UE ou do uma Membro Estado.

Direitos para Dados Transferir
Você tenho a certo para receber a Pessoal Dados vocês submetido para a Companhia dentro uma estruturada e
legível por máquina formato e transferir isto para outro processador E se:

● Você consentido para a tratamento ou E se isto é Sediada sobre uma contrato Onde vocês são uma Festa

● o tratamento é carregou Fora por automatizado significa

Se for tecnicamente viável, você tem o direito de solicitar que seus Dados Pessoais sejam transferidos diretamente da
Empresa para outro controlador para exercer seu direito de transferência de dados. Você reconhece que sua certo
para dados transferir deve não violar outro pessoas certo ou privilégio.

Certo para ObjetoVocê tem o direito de se opor a qualquer momento, com base em sua situação específica, à forma
como seus Dados Pessoais é tratado, seja com base nos interesses legítimos da Empresa ou de terceiros, incluindo a
criação de perfis com base em tais preocupações legais. Nesse caso, não processaremos seus dados pessoais Dados
adicionais, a menos que haja motivos legais que superem seus interesses, direitos e privilégios ou por a
estabelecimento, execução, ou defesa do jurídico reivindicações. Além disso, vocês tenho a certo par opor-se
expressamente sempre que seus Dados Pessoais forem usados para marketing direto, inclusive quando a criação de
perfis é relacionado para tal direto marketing.

Alterações para isto Política
Nós tenho a certo para alterar a termos do isto Política a partir de Tempo para Tempo, eficaz imediatamente. Nós
poderia mas não somos obrigados a notificá-lo sobre as alterações desta Política, se tais alterações forem significativo
ou relevante para você.




