
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
---- 
 
SEÇÃO 1 - O QUE FAZEMOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES? 
 
Nós apenas utilizamos seu cadastrado e-mail para enviar informações sobre suporte, e 
novas atualizações dos equipamentos seus equipamentos. Não repassamos seu e-mail, 
nome, telefone para nenhuma empresa terceira.  
 
 
SEÇÃO 2 - DIVULGAÇÃO 
 
Podemos divulgar suas informações pessoais se formos obrigados por lei a fazê-lo ou 
se você violar o aplicativo. 
 
 
SEÇÃO 3 – ARMAZENAMENTO DOS DADOS 
 
Seus dados estão armazenados em nosso servidor em nuvem, com segurança SSL. 
 
 
SEÇÃO 4 – CUSTO DO USO DO APP 
 
O aplicativo é totalmente gratuito e não contém compras internas.  
 
 
SEÇÃO 5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 
Nosso aplicativo utiliza apenas um serviço de mensagem push chamado Onesignal, 
onde ele tem sua própria política de privacidade. 
 
Recomendamos que leia caso a política de privacidade de nosso fornecedor de 
mensagens push no link: https://onesignal.com/privacy_policy. 
 
 
SEÇÃO 6 - LINKS 
 
Quando você clicar em links na nossa loja, eles podem lhe direcionar para fora do 
nosso site. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe 
incentivamos a ler as políticas de privacidade deles. 
 
 
 
 
 
 



SEÇÃO 7 - SEGURANÇA 
 
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções e seguimos as 
melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não sejam perdidas, 
usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 
 
 
 
SEÇÃO 8 - IDADE DE CONSENTIMENTO 
 
O aplicativo é recomendado para pessoas que saibam manusear nossos equipamentos. 
Porém não impede que qualquer pessoa baixe nossos aplicativo. 
 
 
SEÇÃO 9 - ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento. 
Portanto, por favor, leia-a com frequência. As alterações e esclarecimentos surtem 
efeito imediatamente após serem publicadas no aplicativo. Caso façamos alterações 
na política de privacidade, iremos notificá-lo sobre a atualização. Assim, você saberá 
quais informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, caso 
aplicável, as utilizaremos e/ou divulgaremos. 
 
Caso ocorra a fusão da nossa empresa com outra empresa, suas informações podem 
ser transferidas para os novos proprietários. 
 
 
PERGUNTAS E INFORMAÇÕES DE CONTATO 
 
Se você gostaria de acessar, corrigir, alterar ou excluir quaisquer informações pessoais 
que temos sobre você, registre uma queixa, ou simplesmente peça mais informações 
de contato a(o) nosso(a) setor de privacidade através do aplicativo.mmo@gmail.com 
ou pelo correio: MMO 
 
[Geminiano Costa, 143 - Jardim São Carlos, São Carlos, SP, 13560-641, Brazil] 
 
---- 


