
 

Esta política de privacidade define as maneiras como coletamos e 

usamos seus dados pessoais em relação aos nossos negócios. Se você 

tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou alguma 

reclamação relacionada ao uso de suas informações pessoais, entre em 

contato com o App BSB enviando um email para o seguinte endereço 

contato@appbsb.com 

Informações e links de terceiros 

As informações podem ser obtidas de terceiros pelo App BSB e / ou você na 

compilação do Serviço. Onde essas informações de terceiros se formam ou 

podem fazer parte do Serviço, contamos com as informações fornecidas a nós 

por terceiros. Não garantimos a exatidão ou integridade das informações 

fornecidas no Serviço. O Serviço pode conter anúncios (que podem ser 

direcionados aos Assinantes com base nas informações que você inclui em seu 

perfil pessoal ao usar o Serviço), plug-ins e links para outros sites pertencentes e 

operados por terceiros. Clicar nesses links ou ativar essas conexões pode 

permitir que terceiros coletem ou compartilhem dados sobre você. As práticas 

de informação desses sites com links de ou para o site não são cobertas por esta 

Política de Privacidade ou pelos Termos de Uso, e o App BSB não é responsável 

e não pode ser responsabilizado pelo conteúdo ou práticas de qualquer site de 

terceiros. Consulte a política de privacidade de cada site. O fornecimento de um 
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link no Serviço não constitui um endosso a esse site ou a quaisquer produtos ou 

serviços relacionados. Quando você sai do nosso site, recomendamos que você 

leia o aviso de privacidade de todos os sites que visitar. 

Compartilhando diretamente com terceiros:  

Você e outros Assinantes podem compartilhar conteúdo no Serviço por meio de 

várias plataformas de mídia social (incluindo, sem limitação, Facebook, Twitter, 

Google+) e e-mail. Quando o conteúdo é compartilhado dessa maneira, um link 

para esse conteúdo é enviado pelo canal de mídia social relevante. Quando você 

compartilha Informações Pessoais através do Serviço com terceiros (incluindo 

outros Assinantes) e através de outros serviços online (como o Facebook), essas 

informações permanecem sob o controle de terceiros ou outro serviço em 

questão. O App BSB não tem controle sobre o uso de Informações Pessoais que 

foram compartilhadas com terceiros e esta Declaração de Política de 

Privacidade não se refere a esse uso das Informações Pessoais do Assinante. 

Recomendamos que você analise as políticas de privacidade de terceiros com 

quem você compartilha informações pessoais por meio do aplicativo. Por favor, 

seja responsável pelas informações pessoais de outras pessoas ao usar o Serviço. 

Não nos responsabilizamos pelo uso indevido de Informações Pessoais ou pelo 

relacionamento direto entre você e outras pessoas quando ocorre fora do 

Serviço. 



 Esta Política de Privacidade não se aplica a nenhum dado, desde que mantido, 

processado, divulgado ou publicado em um formulário que não possa ser 

vinculado a um indivíduo vivo (como dados anônimos, dados agregados ou 

dados codificados que, em um determinado formulário, não pode ser usado 

efetivamente para extrair informações pessoais) ("Dados genéricos"). O App 

BSB reserva-se o direito de gerar Dados Genéricos a partir de quaisquer bancos 

de dados que contenham Informações Pessoais e fazer o uso que considerar 

adequado para esses Dados Genéricos. 

 

Informação pessoal: 

A Política de Privacidade do App BSB refere-se ao uso pelo App BSB de 

Informações Pessoais. Informações pessoais, ou "informações de 

identificação pessoal", são uma referência aos dados que podem ser 

vinculados ou identificados com um indivíduo vivo. Informações 

pessoais que podemos coletar sobre você Coletaremos qualquer 

informação que você nos fornecer quando você:  

• estiver fazendo uma consulta, forneça feedback ou faça uma 

reclamação no aplicativo;  

• enviar correspondência para nós por correio, email ou pelo nosso site 

ou aplicativo;  

• reservar serviços, produtos e locais por meio do aplicativo;  



• criar uma conta para usar o aplicativo;  

• atualizar seu perfil e outros detalhes da conta;  

• assinar nossa newsletter e listas de discussão;  

• preencher um formulário, realizar uma pesquisa, publicar conteúdo no 

aplicativo, responder a pesquisas, participar de promoções ou usar 

outros recursos do aplicativo;  

• enviar análises e comentários sobre o aplicativo; e / ou  

• enviar uma inscrição para uma vaga de emprego. As informações que 

você nos fornecer incluirão (dependendo das circunstâncias):  

• Dados de identidade e contato: título, nomes, endereços, endereços 

de email e números de telefone;  

• Dados do perfil da conta: se você estiver se registrando para uma 

conta, também poderá fornecer um nome de usuário, senha, 

preferências de idioma;  

• Dados financeiros: se você estiver usando o aplicativo para fazer uma 

reserva ou reservar um serviço, também fornecerá detalhes de 

pagamento, que podem incluir endereços de cobrança, detalhes do 

cartão de crédito / débito e detalhes da conta bancária;  

• Dados de emprego e histórico: se você estiver enviando uma 

solicitação de emprego, também poderá fornecer informações 

adicionais sobre seu histórico acadêmico e de trabalho, projetos e 



pesquisas nas quais está envolvido, referências e qualquer outra 

informação semelhante que você possa nos fornecer; e  

• Dados da pesquisa: de tempos em tempos, podemos perguntar se 

você gostaria de participar de nossas pesquisas; se você concordar, 

também coletaremos as informações fornecidas nessa pesquisa. 

Também coletamos as seguintes informações sobre você quando você usa o 

Serviço: 

• Dados de localização: o Serviço acessa sua localização através da capacidade 

de GPS do seu Smartphone ou outro dispositivo com o objetivo de localizar 

serviços, produtos e locais convenientes; 

• Google Analytics: o Serviço usa o Google Analytics, um serviço de análise da 

web fornecido pelo Google, Inc. ("Google"). O Google Analytics usa "cookies" 

para ajudar um aplicativo a analisar como os usuários o usam. As informações 

geradas pelo cookie sobre o uso do aplicativo (incluindo seu endereço IP) 

podem ser transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores fora do EEE. 

O Google usará essas informações com o objetivo de avaliar o uso do Serviço, 

compilar relatórios sobre atividades no aplicativo para operadores de aplicativos 

e fornecer outros serviços relacionados à atividade do aplicativo e ao uso da 

Internet. O Google também pode transferir essas informações para terceiros, 



quando exigido por lei, ou onde esses terceiros processem as informações em 

nome do Google. O Google não associará seu endereço IP a nenhum outro dado 

mantido pelo Google. Ao usar este aplicativo, você concorda com o 

processamento de dados sobre você pelo Google da maneira e para os fins 

descritos acima. 

• Informações de uso de URL, protocolo da Internet e site: quando você usa o 

Serviço, seu endereço IP é registrado para proteger-se contra possíveis abusos. 

Essas informações não são usadas por nós para rastrear seu movimento fora do 

Serviço. Também podemos coletar informações sobre os usuários do aplicativo 

por meio de opções de preferências que você faz e informações sobre o uso do 

Serviço. Usamos o seu endereço IP para diagnosticar problemas e administrar o 

Serviço, coletar informações demográficas e ajudar a evitar abuso ou uso 

fraudulento do Serviço ou da sua conta. 

O App BSB usa as Informações Pessoais fornecidas pelos usuários e 

acessadas para os fins de: 

• • Fornecer acesso ao nosso serviço: administrar, entregar, melhorar e 

personalizar o serviço (com base em nosso interesse legítimo para 

garantir que nosso site seja apresentado de maneira eficaz e ideal). 

• • Suporte ao assinante e gerenciamento de relacionamento: para fornecer 

serviço e suporte ao cliente (com base em nosso contrato com você) e 



para gerenciar nosso relacionamento com você, incluindo notificação 

sobre alterações em nossos termos de uso ou política de privacidade e 

solicitando a você deixar uma revisão ou fazer uma pesquisa (com base 

na execução de nosso contrato com você, em conformidade com nossas 

obrigações legais e com base em nossos interesses legítimos para manter 

nossos registros atualizados e estudar como nosso site e serviços são 

usados); 

• • Sorteios, competições e pesquisas de prêmios: para permitir que você 

participe de sorteios, competições e pesquisas (com base na execução de 

nosso contrato com você e nosso interesse legítimo em estudar como o 

nosso site e serviços são usados, para desenvolvê-los e crescer nossos 

negócios); 

• • Marketing: para manter contato com você sobre nossas notícias, 

eventos, novos sites que apresentam produtos ou serviços que 

acreditamos que possam lhe interessar, desde que tenhamos a permissão 

necessária para fazê-lo (com base no seu consentimento, quando 

solicitamos) ou nossos interesses legítimos em fornecer a você 

comunicações de marketing onde for permitido por lei); 

• • Publicidade: para entregar a você conteúdo e anúncios relevantes do site 

e medir ou entender a eficácia da publicidade que lhe servimos (com base 

em nossos interesses legítimos em estudar como nosso site / serviços são 



usados, desenvolvê-los, aumentar nossos negócios e para informar nossa 

estratégia de marketing); 

• • Recrutamento: para processar todos os pedidos de trabalho que você 

enviar para nós, incluindo o compartilhamento com nossa agência de 

recrutamento de terceiros; 

• • Pesquisa: realizar pesquisas agregadas e anônimas sobre o 

envolvimento geral com o nosso site (com base em nosso interesse 

legítimo em fornecer os tipos certos de produtos e serviços aos usuários 

do site); e 

• • Conformidade com políticas, procedimentos e leis: para nos permitir 

cumprir nossas políticas e procedimentos e fazer cumprir nossos direitos 

legais, ou proteger os direitos, propriedade ou segurança de nossos 

funcionários e compartilhar suas informações com nossos consultores 

técnicos e legais (no site base em nossos interesses legítimos de operar 

um negócio seguro e legal ou quando temos uma obrigação legal de fazê-

lo). 

Em conexão com os propósitos e com os motivos legais descritos acima, 

compartilharemos suas Informações Pessoais quando relevantes com terceiros, 

como: 

• Outros assinantes: outros assinantes que você usa o Serviço e com quem você 

se comunica através do Serviço; 



• Parceiros e colaboradores: são as empresas de restaurantes, bares e eventos 

acessíveis a você através do Serviço; 

• Nossos prestadores de serviços: prestadores de serviços com os quais 

trabalhamos para entregar nossos negócios, que atuam como processadores e 

nos fornecem: 

o desenvolvimento de sites e serviços de hospedagem; 

o TI, administração de sistemas e serviços de segurança; 

o serviços de marketing e publicidade (incluindo o serviço Google Adwords), 

provedores de análises (incluindo Google Analytics e Mixpanel); 

o serviços de mapas (incluindo API do Google Maps); 

o serviços de plug-in de mídia social, incluindo o Facebook; 

• marketing: qualquer terceiro selecionado com o qual você concorda em 

compartilhar suas informações para fins de marketing; 

• Potenciais vendedores e compradores de nossos negócios: qualquer potencial 

vendedor ou comprador de tais negócios ou ativos, apenas no caso de 

decidirmos vender ou comprar quaisquer negócios ou ativos; e 

• Outros terceiros (incluindo consultores profissionais): quaisquer outros 

terceiros (incluindo consultores jurídicos ou outros, autoridades reguladoras, 

tribunais, órgãos de aplicação da lei e órgãos governamentais), quando 

necessário, para nos permitir fazer valer nossos direitos legais ou proteger os 



direitos, propriedade ou segurança de nossos funcionários ou onde essa 

divulgação possa ser permitida ou exigida por lei. 


