Política LGPD
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar o
uso de nossos aplicativos mais produtivo e agradável possível, permitindo que a equipe da
EMotta Sistemas possa estabelecer uma comunicação eficaz com você através de e-mail ou
telefonemas. Estas informações também poderão ser utilizadas para oferta de produtos que
tornem a sua vida de viajante mais eficiente.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site e
dos aplicativos é importante para a EMotta Sistemas e não serão fornecidas a terceiros,
salvo se através da solicitação para cumprimento de algum mandado judicial.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes
que usem os aplicativos desenvolvidos pela EMotta Sistemas ou visitem o site serão tratadas
em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º
67/98).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone
e/ou telefone móvel, endereço residencial, data de nascimento e/ou outros.
O uso dos aplicativos da EMotta Sistemas e/ou visita ao site pressupõe a aceitação
deste Acordo de privacidade. A equipe da EMotta Sistemas reserva-se ao direito de alterar
este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de
privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Os anúncios
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios.
A informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP
(Internet Service Provider, como o Sapo, Clix ou outro), o browser que utilizou ao visitar o
nosso website (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas
visitou dentro do nosso website.
Cookie DoubleClick Dart
O Google, como fornecedor de terceiros, utiliza cookies para exibir anúncios no nosso
website.
Com o cookie DART, o Google pode exibir anúncios com base nas visitas que o leitor
fez a outros websites na Internet.
Os utilizadores podem desativar o cookie DART visitando a Política de privacidade da
rede de conteúdo e dos anúncios do Google.
Os Cookies e Web Beacons
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências
pessoais quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples pop-up, ou uma
ligação em vários serviços que providenciamos, tais como fóruns e blogs.
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou
efetuando alterações nas ferramentas de programas Antivírus, como o Norton Internet
Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou
outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites ou
fóruns da nossa e de outras redes.
1

Ligações a Sites de terceiros
A EMotta Sistemas pode possuir ligações para outros sites, os quais, a nosso ver,
podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de
privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do
nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses
mesmos sites.
Obrigações do Usuário
É dever do Usuário obedecer aos atuais Termos de Uso e Política de Privacidade, o
que inclui respeitar propriedade intelectual de terceiros (por exemplo com dados pessoais
do perfil).
O Usuário não deve executar download, upload ou qualquer forma de disseminação
de material ou informação de caráter violento, ofensivo, injurioso, calunioso, difamador,
racista ou xenofóbico ou qualquer um que viole o real objeto e objetivo da EMotta Sistemas.
O Usuário não deve prover a EMotta Sistemas (e seus aplicativos) e/ou a qualquer
outro Usuário, informações que ele acredite serem danosas à sua pessoa, profissional ou
socialmente, ou que danifique, de qualquer modo, sua imagem, seja ela imagem retrato, ou
não.
Segurança de seus dados
A segurança de suas informações é muito importante para nós da EMotta Sistemas,
por isso utilizamos uma série de tecnologias e procedimentos padrões na indústria para
protegê-las de acesso, uso ou exposição não- autorizados. Como parte de nosso serviço,
toda informação é criptografada antes de ser transmitida utilizando SSL (Secure Socket
Layer). Também temos backups regulares de seus dados para prevenir perda dos mesmos e
ajudar em processos de recuperação de dados. O acesso às suas informações é protegido
com utilização de senhas de acesso e confirmações de cadastro. Pedimos que você não
disponibilize sua senha de acesso a pessoas não- autorizadas.
Mesmo tendo em vista que seguimos o padrão da indústria e tomamos as medidas
de segurança cabíveis, nenhuma forma de transmissão eletrônica de dados é 100% segura.
EMotta Sistemas não pode eliminar absolutamente os riscos de segurança relacionados às
informações transmitidas ou armazenadas em nosso serviço. No caso de alguma informação
ser comprometida por alguma brecha de segurança, a EMotta Sistemas prontamente vai
notificar as pessoas cujas informações possam ter sido comprometidas conforme os
procedimentos descritos nesta Política de Privacidade ou de alguma outra forma definida
pela lei.
Dúvidas sobre Política de Privacidade
Suas informações nunca serão fornecidas a nenhuma outra empresa que não a
EMotta Sistemas, mas se mesmo assim você desejar removê-las envie um e-mail para
lgpd@emotta.com.br a partir do e-mail que você informou no cadastro de nosso aplicativo
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com o assunto "Excluir minha conta” acrescentando o nome do aplicativo que deseja ter seu
dado removido, por exemplo, se deseja excluir sua conta do aplicativo Aponta Fácil deve
colocar “Excluir minha conta do aplicativo Aponta Fácil”. Sua conta será excluída juntamente
com todos seus dados.
Caso você queira parar de receber comunicações futuras simplesmente envie um email para lgpd@emotta.com.br a partir do e-mail que você informou no cadastro do
aplicativo com o assunto "Não entrar em contato". Em caso de quaisquer outras dúvidas
sobre nossa Política de Privacidade ou sobre o uso de seus dados, favor entrar em contato a
partir do e-mail que você informou no cadastro explicitando suas dúvidas que iremos
prontamente atendê-lo. O e-mail deve ser enviado para lgpd@emotta.com.br
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