POLÍTICA DE PRIVACIDADE | APLICATIVO EU VENDO MODA
A Calçados Beira Rio S/A criou o app Eu Vendo Moda como um app gratuito, sem suporte
para uso fora do Brasil até o presente momento. Esse SERVIÇO é provido pela Calçados
Beira Rio S/A sem custo e deve ser usado como está. Essa página é usada para informar
visitantes sobre nossas políticas com a coleta, uso e divulgação de informações pessoais se
alguém decidir usar nosso Serviço.
Se você escolher usar nosso Serviço, então você concorda com a coleta e uso de informação
em relação a essa política. A informação pessoal que coletamos é usada para prover e
melhorar o Serviço. Nós não iremos compartilhar sua informação com ninguém exceto
como descrito nessa Política de Privacidade.
COLETA E USO DE INFORMAÇÕES
Para uma melhor experiência usando nosso Serviço, podemos requerer que você nos
forneça certas informações de identificação pessoal, incluindo, mas não limitadas, ao seu
nome e sobrenome, endereço, número de telefone e e-mail. Também podemos requerer
acesso a recursos e funcionalidades de seu smartphone para o correto funcionamento do
Serviço, incluindo, mas não limitado a, acesso à câmera e galeria de fotos.
A informação que solicitamos será retida por nós e usada como descrito nessa Política de
Privacidade.
Ao instalar nosso aplicativo e usar nosso Serviço você autoriza a Calçados Beira Rio S/A a
usar sua informação pessoal para entrar em contato com você a respeito da sua
participação em atividades propostas dentro do Serviço, confirmação de informações ou,
ainda, outros assuntos referentes ao Serviço que nos pareçam necessários.
SERVIÇOS DE TERCEIROS
O app usa serviços de terceiros que podem coletar informações usadas para identificar
você.
Link para a política de privacidade dos serviços de terceiros usados pelo app
• Google Play Services
• Firebase Analytics
DADOS DE REGISTRO
Queremos lhe informar que quando você usa nosso Serviço, no caso de algum erro no app,
nós coletamos dados e informação (através de produtos de terceiros) no seu telefone,

chamados Dados de Registro. Esses Dados de Registro podem incluir informação como o
endereço de Protocolo de Internet ("IP") do seu aparelho, nome do aparelho, versão do
sistema operacional, a configuração do app quando da utilização do Serviço, data e hora do
uso do Serviço e outras estatísticas.
COOKIES
Cookies são arquivos com uma pequena quantia de dados que são geralmente usados como
identificadores únicos anônimos. Esses são enviados para o seu navegador pelos sites que
você visita e são guardados na memória interna do seu aparelho.
Esse Serviço não usa esses "cookies" explicitamente. No entanto, o app pode usar código e
bibliotecas de terceiros que usam "cookies" para coletar informações e melhorar seus
serviços. Você tem a opção de aceitar ou recusar esses cookies e saber quando um cookie
está sendo enviado para seu aparelho. Se você escolher recusar nossos cookies, você pode
não conseguir usar partes desse Serviço.
PROVEDORES DE SERVIÇO
Nós podemos empregar empresas de terceiros ou indivíduos devido às seguintes razões:
•
•
•
•

Para facilitar nosso Serviço;
Para prover o Serviço no nosso lugar;
Para realizar serviços realizados ao Serviço; ou
Para nos ajudar a analisar como o Serviço está sendo usado.

Nós queremos informar os usuários desse Serviço que esses terceiros têm acesso à sua
Informação Pessoal. O motivo é executar as tarefas atribuídas a eles em nosso nome. No
entanto, eles são obrigados a não divulgar ou usar a informação para qualquer outro
propósito.
SEGURANÇA
Nós valorizamos sua confiança em nos prover suas Informações Pessoais, por isso nós nos
esforçamos para usar meios comercialmente aceitáveis de protegê-la. Mas lembre-se que
nenhum método de transmissão pela internet, ou método de armazenamento eletrônico é
100% seguro e confiável e nós não podemos garantir sua segurança absoluta.
LINKS PARA OUTROS SITES
O Serviço pode conter links para outros sites. Se você clicar no link de um terceiro, você será
direcionado para esse site. Note que esses sites externos não são operados por nós.
Portanto, nós recomendamos fortemente que você revise a Política de Privacidade desses

sites. Nós não temos controle sobre e nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, políticas
de privacidades ou práticas de nenhum site ou serviço de terceiros.
MUDANÇAS NESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Portanto,
recomendamos que você revise essa página periodicamente procurando mudanças. Nós
vamos notificá-lo de qualquer mudança postando a nova Política de Privacidade nessa
página. Essas mudanças têm efeito imediato após a postagem nessa página.
FALE CONOSCO
Se você tem dúvidas ou sugestões sobre a nossa Política de Privacidade, não hesite em nos
contatar através do email: mkt_digital@beirario.com.br

