
Política de Privacidade

RA Planeta Saber

A  Netbil  Educacional  (“Provedora”),  desenvolveu  o  Aplicativo  RA  Planeta  Saber
(“Aplicativo”),  por  meio  do  qual  pais,  mães  e  responsáveis  legais  (em  conjunto
“Responsável(is)”),  bem como as crianças sob sua responsabilidade (“Criança(s)”),
poderão utilizar junto ao material didático adquirido da empresa Netbil Educacional,
projetando sobre a capa, a câmera do celular para que ela “ganhe vida” no Aplicativo.

A Provedora reconhece a importância do respeito e sigilo das informações referentes
às Crianças e  aos  Responsáveis  (em conjunto “Usuários”),  coletadas por  meio do
Aplicativo. Nesse sentido, esta Política de Privacidade (“Política”) delimita quais serão
as informações coletadas pelo Aplicativo, estabelecendo quais serão os parâmetros
para o uso, armazenamento, tratamento e compartilhamento dessas informações.

A aceitação a esta Política se dá no ato do clique do Usuário no botão de aceite, pelo
qual o Usuário expressa seu consentimento livre, expresso e informado, concordando
e permitindo o acesso às suas informações a partir de seu cadastro no Aplicativo.
Caso o Usuário não concorde com a presente Política, deve se abster de acessar e
utilizar o Aplicativo.

Esta Política encontra-se disponível para acesso, a qualquer tempo, pelo Usuário por
meio  do  próprio  Aplicativo.  Aplicam-se,  conjuntamente  a  esta  Política,  todas  as
previsões  constantes  nos  Termos  e  Condições  de  Uso  do  Aplicativo  RA Planeta
Saber, também disponíveis para acesso por meio do Aplicativo.

1. Informações Coletadas

1.Todas as informações inseridas ativamente pelo Usuário no Aplicativo podem
ser coletadas pela Provedora, tais como seus dados cadastrais, dentre outras.
Assim, podem ser coletadas pela Provedora todas as informações consciente e
ativamente disponibilizadas pelo Usuário quando da utilização do Aplicativo.

1.1.1. Na medida em que o Aplicativo permite a inclusão de fotografias, que poderão
ser acessadas e armazenadas pela Provedora, recomendamos que o Usuário adote as
precauções necessárias para evitar que a imagem de terceiros seja indevidamente
inserida no Aplicativo e coletada pela Provedora, bem como para certificar-se de que
somente serão exibidos elementos autorizados com base nos Termos e Condições de
Uso relativos ao Aplicativo, na legislação brasileira e aceitos com base na moral, nos
bons costumes e na finalidade recreativa deste Aplicativo. O Usuário reconhece que
ele é o único responsável por qualquer informação por ele inserida no Aplicativo.

2.Ainda,  a  Provedora  pode  coletar  algumas  informações  geradas
automaticamente  durante  a  utilização  do Aplicativo,  como características  do
dispositivo  de  acesso,  do  navegador,  IP  com  data  e  hora,  origem  do  IP,
informações  sobre  cliques,  páginas  acessadas,  entre  outras.  A  Provedora
também poderá se utilizar de tecnologias padrão para a coleta de informações
do  Usuário,  tais  como  cookies,  pixel  tags,  beacons  e  local  shared  objects,
sempre  visando  aprimorar  o  serviço  prestado  e  melhorar  a  experiência  de
navegação do Usuário.



3.O Responsável se declara ciente de que as informações inseridas no
Aplicativo acerca da(s) Criança(s) sob sua responsabilidade, poderão
ser  coletadas  pela  Provedora,  declarando  possuir  os  direitos
necessários para inserir tais informações no Aplicativo e autorizando a
citada coleta.

4.Desse modo, por meio do aceite à esta Política, o Usuário se declara
ciente das informações coletadas por meio da utilização do Aplicativo,
manifestando  seu  consentimento  livre,  expresso  e  informado  com
relação à referida coleta de dados.

2. Utilização e Tratamento de Dados

1.A Provedora considera todas as informações coletadas por meio do Aplicativo
confidenciais, assegurando que estas serão tratadas e armazenadas conforme
descrito nesta Política e autorizado pelo Usuário e com a devida adoção das
melhores medidas de segurança. Nesse sentido, todos os dados coletados pela
Provedora  são  utilizados  para  a  prestação  de  serviços  pela  Provedora  e  o
oferecimento do Aplicativo e suas funcionalidades, bem como para melhorar a
experiência de navegação do Usuário no Aplicativo e para fins promocionais,
publicitários e estatísticos.

1.Por meio da presente Política de Privacidade, o Usuário
manifesta  seu  consentimento  livre,  expresso  e  informado
para que a Provedora e seus parceiros utilizem os dados
coletados por meio do Aplicativo para o desenvolvimento de
campanhas  promocionais,  oferecimento  de  produtos  e  de
marketing direcionado, bem como para garantir a adequada
prestação de serviços pela Provedora. Os mencionados fins
promocionais  e  de  marketing consistem na veiculação de
ofertas,  produtos  e/ou  serviços  da  Provedora  e  seus
parceiros. Tais abordagens poderão se dar ou no Aplicativo
ou  diretamente  por  meio  de  mensagens  de  e-mails
direcionados ao Usuário.

2.O Usuário declara, por meio do seu aceite à esta Política, ter interesse no
recebimento  de  e-mails  promocionais  por  parte  da  Provedora  e  de  seus
parceiros. Caso o Usuário opte por interromper o recebimento de tais e-mails,
poderá comunicar a decisão através do e-mail d  eveloper@netbil.com.br.

3.Durante a utilização do Aplicativo, o Usuário poderá ter acesso a   links   que o
remetam  para  outras  páginas  eletrônicas,  que  apresentam  Política  de
Privacidade  com  previsões  distintas  do  aqui  disposto.  Nesse  sentido,  a
Provedora  não  se  responsabiliza  pela  coleta,  utilização,  armazenamento  e
tratamento das informações dos Usuários pelos responsáveis por tais páginas.

3. Compartilhamento de Informações

1.Os dados coletados por meio do Aplicativo poderão ser compartilhados com
terceiros pela Provedora nas situações abaixo indicadas:
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1.Quando fundamental às atividades comerciais da Provedora, tais como,
contudo não se limitando a, operadoras de crédito para o recebimento
dos pagamentos;

2.Com  empresas  parceiras  da  Provedora,  para  fins  promocionais,
publicitários e estatísticos, conforme indicado acima nesta Política;

3.Para  a  proteção  dos  interesses  da  Provedora  em  qualquer  tipo  de
conflito, inclusive demandas judiciais;

4.No caso de transações e alterações societárias envolvendo a Provedora,
hipótese em que a transferência das informações será necessária para a
continuidade dos serviços e entrega dos produtos;

5.Mediante ordem judicial ou por meio de requerimento de autoridades
administrativas competentes para sua requisição.

4. Armazenamento de Dados

1.Os  dados  do  Usuário  coletados  pela  Provedora  serão  armazenados  em
servidores próprios ou de terceiros, contratados por esta. Nesse sentido, serão
empenhados os esforços razoáveis de mercado a fim de preservar a segurança
dos sistemas na guarda de referidos dados, inclusive a observância às diretrizes
sobre  padrões  de  segurança  estabelecidas  no  Decreto  n°  8.771/2016,  tais
como:

1.Utilização  de  métodos  padrão  de  criptografia,  anonimização  e
encriptação de dados;

2.Utilização de softwares de alta tecnologia para proteção contra acesso
não autorizado aos sistemas;

3.Acesso aos servidores  apenas por  pessoas previamente autorizadas,
comprometidas a manter tais informações em sigilo absoluto, sob pena
de responsabilização civil;

4.Aplicação  de  mecanismos  de  autenticação  de  acesso  aos  registros
capazes de identificar o responsável por este; e

5.Manutenção de inventário especificando momento, duração, identidade
do funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo objeto, com
base  nos  registros  de  conexão  e  de  acesso  a  aplicações,  conforme
determinado no artigo 13 do Decreto n. 8.771/2016.

2.Nesse  sentido,  a  Provedora  emprega  os  melhores  esforços  com o
intuito de resguardar as informações dos Usuários de seu Aplicativo.
Entretanto,  em razão da própria natureza da Internet,  não há como
assegurar que terceiros não autorizados não logrem êxito em acessar
indevidamente os dados armazenados pela Provedora.

5. Exclusão das Informações



1.O  Usuário  poderá,  a  qualquer  tempo,  requerer  a  exclusão  dos  dados
armazenados  pela  Provedora  a  seu  respeito,  por  meio  do  e-mail
d  eveloper@netbil.com.br.  A  Provedora  compromete-se  a  empreender  os
melhores esforços para atender a todos os pedidos de exclusão no mais curto
espaço de tempo possível.  Importante ressaltar que a tal exclusão acarretará
também a exclusão do cadastro do Usuário no Aplicativo, não podendo este
seguir utilizando suas funcionalidades.

2.Quando do aceite à presente Política, o Usuário reconhece estar ciente de
que, mesmo em caso de requisição de exclusão, a Provedora deverá observar o
prazo de armazenamento mínimo de informações determinado pela legislação
brasileira.

6. Atualização da Política de Privacidade

1.A Provedora se reserva o direito de alterar a qualquer momento a presente
Política, exceto em caso de vedação legal nesse sentido. Assim, recomendamos
que  o  Usuário  verifique  periodicamente  as  disposições  deste  documento,
certificando-se que teve acesso à sua versão mais atualizada, conforme a data
de modificação informada ao término.

7. Legislação e Foro

1.A  presente  relação  jurídica  é  regida  exclusivamente  pelas  leis  brasileiras,
inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições.

2.Fica eleito o Foro da Comarca de Bilac/SP para dirimir quaisquer dúvidas,
questões ou litígios decorrentes da presente Política, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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