Política de Privacidade UFF Mobile Plus
Introdução
Esta é a Política de Privacidade do UFF Mobile Plus (“eu” ou “meu”). Nesta Política
de Privacidade, refiro-me aos meus aplicativos e serviços como "Aplicativo".
Continue lendo para saber mais sobre minhas práticas de manipulação de dados.
Seu uso do Aplicativo significa que você concorda com os termos desta Política de
Privacidade. Se você não concordar com os termos desta Política de Privacidade,
não use o Aplicativo.
Informações que coleto
Quando você instala o aplicativo no seu dispositivo, eu coleto os seguintes tipos de
informações:
O aplicativo pode coletar e reunir informações pessoalmente identificáveis, como
certas informações de perfil, incluindo idade, preferências e perfis publicamente
disponíveis em outros aplicativos (por exemplo, seu nome, endereço de email e
fotos de perfil).
O aplicativo pode coletar e reunir o conteúdo do usuário (por exemplo, fotos,
lembretes e outros materiais) que você cria nele.
Ao optar por compartilhar essas informações, você deve entender que pode não ser
mais capaz de controlar como essas informações são usadas e de que elas podem
se tornar publicamente disponíveis (dependendo em parte de suas ações ou das
ações de outras pessoas com as quais você compartilhou informações). Eu não sou
responsável por qualquer uso ou uso indevido das informações que você
compartilha.
Atualmente, o aplicativo não oferece ferramentas que permitem a desativação da
coleta de informações pessoais.

Compartilhamento de suas informações
Eu não vou negociar, alugar ou vender suas informações para terceiros.
Suas informações podem ser armazenadas e processadas em qualquer país no
qual o Aplicativo mantenha instalações. A este respeito, ou para fins de compartilhar
ou divulgar dados conforme descrito nesta Política de Privacidade, reservo-me o
direito de transferir informações para fora do seu país. Ao usar o Aplicativo, você
concorda com qualquer transferência de informações fora do seu país.
Além disso, devido à natureza inerente da Internet e da tecnologia relacionada, não
garanto a proteção das informações sob meu controle contra perda, uso indevido ou
alteração.
Como eu uso as informações que eu coleciono
Eu uso ou posso divulgar suas informações pessoais apenas como segue:
• Conectar você com outras pessoas, conforme habilitado pelo Aplicativo;
• Para compartilhar seu perfil com outras pessoas no Aplicativo;
• Para mostrar os nomes das pessoas com as quais você se comunica e para
mostrar seu nome às pessoas com as quais você se comunica no Aplicativo;
• Para entregar a você quaisquer avisos administrativos, alertas e
comunicações relevantes para o seu uso do Aplicativo;
• Para fornecer a você o conteúdo relevante que você solicitou, usando as
informações que você me permite coletar ou que você fornece a um provedor
de mídia social com o qual sua conta do aplicativo está conectada, como
informações sobre seus respectivos locais de contatos do aplicativo;
• Para operações internas, incluindo problemas de solução de problemas,
análise de dados, testes, pesquisas, melhorias no Aplicativo, detecção e

proteção contra erros, fraudes ou outras atividades ilegais;
• Quando acredito de boa fé que a lei, qualquer processo legal, aplicação da
lei, segurança nacional ou questão de importância pública exige divulgação;
• Proteger e defender meus direitos ou propriedade;
• Em conexão com uma transação corporativa envolvendo Aplicativo, como a
compra ou venda de uma unidade de negócios, uma aquisição, fusão, venda
de ativos ou outro evento similar.
Links de terceiros
Ocasionalmente, a meu critério, posso incluir ou oferecer produtos ou serviços de
terceiros em meus aplicativos. Esses serviços de terceiros têm políticas de
privacidade separadas e independentes. Portanto, não tenho responsabilidade pelo
conteúdo e atividades desses aplicativos vinculados. No entanto, procuro proteger a
integridade de meus aplicativos e recebo comentários sobre esses aplicativos.
Idade
O Aplicativo não tem restrição de idade mínima.
Notificação de alterações
Eu me reservo o direito, a meu critério, de fazer alterações nesta Política de
Privacidade. Você pode revisar as atualizações da minha Política de Privacidade a
qualquer momento por meio de links na conta do Google Play. Reservo-me o direito
de modificar esta política de tempos em tempos, portanto, revise-a com frequência.
Se eu fizer alterações materiais a esta política, irei notificá-lo publicando uma
Política de Privacidade revisada ou conforme exigido por lei. Você concorda em
revisar a Política de Privacidade periodicamente para que esteja ciente de quaisquer
modificações. Você concorda que seu uso continuado do Aplicativo após publicar
uma Política de Privacidade revisada ou fornecer um aviso sobre meus aplicativos

constitui sua aceitação da Política de Privacidade revisada. Se não concordar com
os termos da Política de Privacidade, não deverá usar o Aplicativo.
Informações de contato
Se tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato comigo
em atendimento@id.uff.br. Quaisquer informações pessoalmente identificáveis
fornecidas em conexão com consultas relacionadas a esta Política de Privacidade
serão usadas exclusivamente para o propósito de responder à consulta e de acordo
com minha Política de Privacidade.

