Softwares para uma gestão inteligente

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO
APLICATIVO MÓVEL USEALL APP
Os direitos autorais deste aplicativo, da política de privacidade e dos termos de uso pertencem a
Useall Software Ltda.
Ao usar o aplicativo móvel da Useall Software Ltda, você concorda em se sujeitar à Política de
Privacidade e aos Termos de Uso do Aplicativo Móvel Useall App.
Alguns recursos deste Aplicativo podem exigir que você forneça informações pessoais como parte do
processo de cadastramento.
Esta Política de Privacidade do Aplicativo Móvel descreve como este Aplicativo coleta, usa e protege
suas informações.
Para você usar este aplicativo é necessário você informar seus dados de login.
Ao nos fornecer seus dados pessoais, você nos autoriza a transferir e armazenar essas informações
nos servidores situados no Brasil, na empresa que você representa.

PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Os dados informados no Aplicativo, tais como todas as informações de seu cadastro ou as
mensagens enviadas por meio de nosso sistema jamais serão divulgadas ou veiculadas em
quaisquer circunstâncias.
Nossa política de privacidade e segurança preserva e proteje suas informações.

COLETA E USO DE DADOS
Nós poderemos coletar e armazenar todas as informações indicadas a seguir, ou parte delas,
com a finalidade de possibilitar sua experiência como usuário móvel.
- Dados de login ou identificadores exclusivos do dispositivo, quando permitidos. Se você usa um
dispositivo com iOS 6, isso também se refere ao IDFA, ou Identifier for Advertising.
- Dados de localização, se você tiver escolhido compartilhar isso com o Aplicativo.
- Dados da câmera.

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES
Os dados cadastrais são criptografados e armazenados em um banco de dados hospedado
em servidor seguro, cujo acesso é restrito.
Este aplicativo não solicita e portanto não armazena os dados de seu cartão de crédito.
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ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS
Os dados cadastrais só serão acessados por nossa equipe quando, juntamente com o
responsável pelos dados em questão, houver a necessidade de verificá-los para esclarecer dúvidas.
Nos comprometemos, portanto, a jamais informar seus dados cadastrais para terceiros ou sequer
utilizar seus dados de contato para efetuar qualquer tipo de divulgação, sem sua prévia autorização.

TERMOS DE USO DO APLICATIVO
A Useall Software concede a você o direito de usar este Aplicativo somente para fins
pessoais.
Você não pode:
(a) modificar, copiar, publicar, licenciar, vender ou, de alguma forma, comercializar este Aplicativo ou
qualquer informação ou software associado ao Aplicativo;
(b) alugar, arrendar ou transferir, de forma alguma, os direitos referentes a este Aplicativo;
Você deve, obrigatoriamente, usar este Aplicativo de acordo com todas as leis aplicáveis.
O seu direito de usar este Aplicativo terminará imediatamente se você violar qualquer disposição
destes Termos de Uso do Aplicativo.
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