
Política de Privacidade 
 

Esta política de privacidade se aplica somente às informações coletadas no aplicativo RTB 

Play e não se aplica às informações coletadas por qualquer outro meio. AO USAR O 

APLICATIVO, O USUÁRIO ACEITA OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE E DO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS PARA OS FINS 

ABAIXO. SE O USUÁRIO NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE, NÃO USE O APLICATIVO. 

 

1. Tipos de dados coletados 

Para que o usuário consiga fazer a interação desejada com o aplicativo, são coletadas 

dois tipos de informações: 

 

1.1 informações de identificação pessoal 

O aplicativo RTB Play coleta e armazena nome, email, cpf, data de nascimento e celular 

fornecidos após o cadastro. 

 

1.2 informações de identificação não pessoal 

O aplicativo armazenará também o IP do usuário, bem como data e horário de ações 

realizadas no aplicativo. 

O endereço IP (Protocolo da Internet) é um número que permite que os computadores 

conectados à Internet saibam para onde enviar dados, como as páginas do aplicativo que 

você acessa. Usamos essas informações para adaptar nosso aplicativo aos interesses de 

nossos usuários e para medir o tráfego de acesso. 

 

1.3. Dados sensíveis 

NÃO serão coletados dados sensíveis dos usuários, dentre eles: 

- dados que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções 

religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical do usuário; 

- dados genéticos; 

- dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca; 

- dados relativos à saúde do usuário; 

- dados relativos à vida sexual ou à orientação sexual do usuário; 

 

2. Finalidades do tratamento dos dados pessoais 

Os dados pessoais do usuário coletados pelo aplicativo têm por finalidade facilitar, 

agilizar e cumprir os compromissos estabelecidos com o usuário e a fazer cumprir as 

solicitações realizadas por meio do preenchimento de formulários. 



O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de 

Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, sendo que, em 

qualquer caso, os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão aplicáveis. 

 

3. Segurança no tratamento dos dados pessoais do usuário 

O aplicativo se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados. 

Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as 

técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as 

finalidades do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades do usuário. 

O aplicativo utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que garante que os dados 

pessoais se transmitam de forma segura e confidencial, de maneira que a transmissão 

dos dados entre o servidor e o usuário, e em retroalimentação, ocorra de maneira 

totalmente cifrada ou encriptada. 

No entanto, o aplicativo se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, 

como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, como no 

caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. O aplicativo se compromete, 

ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da 

segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos e 

liberdades pessoais. 

A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo 

acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não 

autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo 

de tratamento. 

Por fim, o aplicativo se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com 

confidencialidade, dentro dos limites legais. 

 

4. Dados de navegação (cookies) 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo aplicativo ao computador do 

usuário e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação do 

aplicativo. 

Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo 

navegador do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem ser 

armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário, bem como 

seu local e horário de acesso ao aplicativo. 

Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do disco 

rígido do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha acesso a 

informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma como utiliza os 

recursos do aplicativo. 



É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que permitem a 

identificação do usuário, sendo que determinados tipos de cookies podem ser 

empregados simplesmente para que o aplicativo sejam carregado corretamente ou para 

que suas funcionalidades funcionem do modo esperado. 

As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um 

usuário são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras previstas nesta 

Política de Privacidade também lhes são aplicáveis. 

 

4.1. Cookies do aplicativo 

Os cookies do aplicativo são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do usuário e 

administrador exclusivamente pelo aplicativo. 

As informações coletadas por meio destes cookies são utilizadas para melhorar e 

personalizar a experiência do usuário, sendo que alguns cookies podem, por exemplo, ser 

utilizados para lembrar as preferências e escolhas do usuário, bem como para o 

oferecimento de conteúdo personalizado. 

Estes dados de navegação poderão, ainda, ser compartilhados com eventuais parceiros 

do aplicativo, buscando o aprimoramento dos produtos e serviços ofertados ao usuário. 

 

4.2. Cookies de redes sociais 

O aplicativo utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do 

aplicativo. Assim, ao fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser armazenados no 

navegador do usuário. 

Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção de dados 

pessoais, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm responsáveis pelos dados 

coletados e pelas práticas de privacidade adotadas. 

O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus dados 

pessoais são tratados. A título informativo, disponibilizamos os seguintes links, a partir 

dos quais poderão ser consultadas as políticas de privacidade e de cookies adotadas por 

algumas das principais redes sociais: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Twitter: https://twitter.com/pt/privacy 

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt 

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt 

 

5. Alterações  

Para se adaptar às expectativas dos usuários, acomodar novas tecnologias, práticas do 

setor, requisitos regulamentares ou para outros fins, o aplicativo RTB Play poderá ter 

suas Política de Privacidade modificadas. Assim, é importante que o usuário consulte 

nossa política regularmente. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://twitter.com/pt/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt

