POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade descreve o tratamento de informações fornecidas ou
recolhidas no nosso Site/Aplicativo. Nossa Política de Privacidade resume nossas
práticas online e explicando as escolhas que você pode fazer sobre a forma pela qual
suas informações são coletadas e usadas.

1. Registro/informações recolhidas
Recolhemos dois tipos de básicos de informações – informações pessoais inseridas
por você e informações anônimas - e poderemos utilizar informações pessoais e
anônimas para criar um terceiro tipo de informação, informação agregada.
Podemos exigir que cada usuário faça um cadastro para acessar certas funções do
site/aplicativo com a finalidade de personalizar sua experiência ao utilizar o conteúdo
do site/aplicativo. As informações dos usuários serão recolhidas via cadastro direto na
plataforma e/ou via conexão com as redes sociais: Google, Facebook ou qualquer
outra que vier a existir, substituir ou agregar estas redes sociais.






Caso o registro for feito diretamente por meio da plataforma oferecida pelo
Site/aplicativo, as únicas informações coletadas serão nome completo do
usuário/responsável legal, e-mail, login e senha.
Caso o usuário prefira se cadastrar por meio de redes sociais, recolheremos o
e-mail cadastrado na rede social escolhida, bem como outras informações
como nome, telefone, gênero, localização geográfica, escolaridade,
preferências, entre outras informações que puderem estar incluídas nestas
redes sociais.
Informações de navegação do site/aplicativo: Quando você visita nosso
site/aplicativo, é inserido um “cookie” no seu navegador por meio do software
Google Analytcs, para identificar quantas vezes você retorna ao nosso
endereço. São coletadas anonimamente as informações como endereço IP,
localização geográfica, fonte de referencia, tipo de navegador, duração da
visita e páginas visitadas.

2. Privacidade de crianças
Por ser um Site/Aplicativo direcionado ao público infanto-juvenil, reconhecemos a
necessidade de maiores cuidados referentes à privacidade e segurança dos dados por
elas inseridos no Site/Aplicativo. Lembrando que a utilização do Site/Aplicativo para
menores de 16 anos deverá ser necessariamente acompanhada da supervisão de
seus pais ou responsável legal durante todo período de acesso.

Tendo isto em vista, limitaremos a nossa coleta de informações pessoais de crianças a
não mais do que seja razoavelmente necessário para que participem numa atividade
on-line do Site/Aplicativo.

4. Utilização de suas informações
Nós utilizamos as informações pessoais coletada dos usuários para atividades
direcionadas ao público infanto-juvenil e somente para uso interno, por exemplo,
assinatura de boletim/informativo online, resposta de solicitação dos usuários sobre
nome de usuários ou senha perdidos e ter acesso a certas atividades interativas no
Site/Aplicativo.
Nós nunca vendemos ou compartilhamos as informações pessoais de nossos
visitantes com terceiros, sem o devido consentimento. Às vezes, utilizamos as
informações não pessoais que coletamos para melhorar o design e conteúdo de nosso
Site/Aplicativo. Às vezes, utilizamos as informações não pessoais que coletamos com
os nossos anunciantes apenas com informações relacionadas às campanhas dos
clientes - por exemplo: número de visualizações do anúncio, quantas pessoas
interagiram, etc.
Nós poderemos revelar informações pessoais capazes de identificar o usuário em
resposta a processo judicial, em resposta a uma ordem judicial ou intimação. Nós
também poderemos revelar tais informações em resposta a um pedido de órgão
governamental para cumprimento de lei ou quando entendermos ser necessário para
investigação, prevenção ou adoção de providências contra atividades ilegais, suspeita
de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais a segurança física de qualquer
pessoa, violação dos nossos termos de uso e das leis aplicáveis.
Nós não utilizaremos ou compartilharemos informações pessoais capazes de
identificar o usuário de forma materialmente diferente das descritas acima.

5. Coleta de informações em sites de terceiros
Nosso site/aplicativo contém links/hiperlinks de outros sites, incluindo patrocinadores e
anunciantes, cujas regras de uso de informações podem ser diferentes das nossas,
portanto, ao ser redirecionado para site de terceiros, você deverá ler os contratos de
termos de uso e políticas de privacidade que se aplicarem a tais serviços e conteúdo
de terceiros.
Sendo assim, de tempos em tempos, você poderá se comunicar com, receber
comunicações, ser redirecionado, interagir, participar, ou utilizar os serviços ou obter
bens e serviços de terceiros, tais como nossos anunciantes, patrocinadores, parceiros
promocionais como resultado da sua utilização do Site/Aplicativo.

Caso seja direcionado por meio de hiperlink em nosso Site/aplicativo para site de
terceiros, nós não seremos responsáveis nem imputáveis em relação ao seu
conteúdo, serviços, ou produtos por eles oferecidos.
Além disso, nós e nossos anunciantes poderemos utilizar terceiros para fornecer ou
apresentar anúncios que aparecem em nosso Site/Aplicativo. Eles poderão utilizar
Cookies, Web Beacons, clear, gifs, ou outra tecnologia similar para apresentar tais
anúncios, e ajuda-los a medir e pesquisar a eficácia destes anúncios.

6. Compartilhamento de conteúdo
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais disponíveis
em nossas páginas, o usuário estará publicando o conteúdo por meio de seu perfil na
rede selecionada. As empresas Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films
não têm acesso ao login e senha dos usuários nessas redes, nem publicará conteúdo
em nome do usuário sem que ele realize esta ação.
As empresas Mauricio de Souza Produções e Bossa Nova Films não se
responsabilizam pelos comentários de outros usuários tanto dentro do Site/Aplicativo,
quanto dos comentários feitos por usuários das redes sociais publicadas.

7. Cancelamento da assinatura de e-mail
Você pode optar por não receber mais qualquer tipo de e-mail de nosso site/aplicativo.
Em todos os e-mails que enviamos há sempre um link para cancelar a assinatura
disponível nas últimas linhas. Ao clicar nesse link você será automaticamente
descadastrado da lista.
É importante mencionar que ao preencher qualquer formulário novamente ficará
caracterizada a reinserção do seu e-mail à lista. Portanto, a requisição de
cancelamento deve ser feita novamente caso seja de seu interesse.

