POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Exército Brasileiro respeita os direitos de privacidade dos usuários de
nossos aplicativos e reconhece a importância de proteger qualquer informação
coletadas. Esta política de privacidade descreve como o Exército Brasileiro
coleta e usa as informações fornecidas. Ele também descreve as opções
disponíveis para você sobre o uso de suas informações pessoais e como você
pode acessar e atualizar essas informações.

Privacidade infantil e Adulta: informações pessoais não são coletadas de
nenhum usuário.
O Exército Brasileiro não recolhe informações de informações pessoais de
nenhum usuário.

Coleção e Uso
Não coletamos, solicitamos ou acessamos informações pessoais como:
·

Primeiro e último nome;

· Endereço físico, incluindo o nome da rua e o nome de uma cidade ou
cidade;
· Informação de contato on-line;
· Nome de usuário que funciona como informações de contato on-line;
· Número de telefone;
· Nenhuma forma de fotografia, vídeo ou arquivo de áudio;
· Informações de localização geográfica suficientes para identificar o nome
da rua e o nome de uma cidade ou cidade;
Nós poderemos coletar as seguintes informações:
· Informações sobre o seu dispositivo, tipo de navegador e sistema
operacional.
· Outros dados estatísticos e de uso (conforme explicado mais adiante)

Usamos essas informações para usar como suporte para as operações internas
do aplicativo ou serviço on-line. As operações internas podem incluir:
· Atividades necessárias para que nosso aplicativo ou serviço mantenha,
analise ou melhore seu funcionamento;
· Executar comunicações de rede;
· Proteger a segurança ou integridade do usuário, aplicativo ou serviço online;

· Garantir conformidade legal ou regulamentar

Compartilhamento de informações
Nós NÃO compartilharemos suas informações com terceiros.
Dados estatísticos e de uso:
Quando você usa nossos aplicativos ou serviços, podemos recuperar
informações sobre seu sistema de hardware e como o serviço é usado,
incluindo o seu endereço de protocolo de Internet ou o identificador do
dispositivo. Podemos também coletar informações sobre atividades online,
como uso de recursos, jogo
estatísticas e partituras, caminhos de cliques. Usamos essas informações
para entender melhor a
comportamento e preferências de nossos clientes, para que possamos melhorar
nossos produtos e serviços.

Publicidade no jogo
Nossos serviços não incorporam nenhuma dinâmica de exibição de propaganda.
Nenhuma publicidade será exibidade, seja do Exército, seja de terceitos.
Sites de terceiros
Não exibiremos links para sites de terceiros.

Segurança
Não coletamos, não armazenamos e não repassamos nenhuma informação pessoal.
Notificação de alterações na declaração de privacidade
Podemos atualizar esta declaração de privacidade para refletir as mudanças
nas nossas práticas de informação. Se fizermos alterações materiais,
notificaremos
você por meio de um aviso neste Site antes que a mudança entre em vigor.
Recomendamos que você periodicamente reveja esta página para
as últimas informações sobre nossas práticas de privacidade.

Contato
Se você tiver alguma dúvida sobre segurança em nossos aplicativos ou
serviços on-line ou sobre esta declaração de privacidade,
Você pode nos enviar um e-mail para: midiassociais@ccomex.eb.mil.br

