
Política de Privacidade AlertMotion 

Esta página é usada para informar os visitantes e usuário sobre nossas políticas com a coleta e armazenamento de 

dados, uso e divulgação de Informações pessoais. 

Se você optar por usar nosso serviço, você concorda com a coleta e uso de informações em relação a esta política. As 

Informações pessoais que coletamos são usadas para fornecer e melhorar nossos serviços. Não usaremos ou 

compartilharemos suas informações com ninguém, exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade. 

Coleta e uso de informações 

Para uma melhor experiência, ao usar nosso Serviço, podemos exigir que você nos forneça certas informações de 

identificação pessoal, incluindo, entre outras, a foto pessoal, localização, e-mail, telefone. A informação que 

solicitarmos será mantida por nós e usada conforme descrito nesta política de privacidade. 

O aplicativo usa serviços de terceiros que podem coletar informações usadas para identificá-lo, como contas de 

facebook, e gmail. 

Dados de registro 

Queremos informá-lo de que sempre que você usa o nosso serviço, em caso de erro no aplicativo, coletamos dados e 

informações (por meio de produtos de terceiros) em seu telefone chamado Log Data. Esses dados do registro podem 

incluir informações como o endereço do seu dispositivo (IP), o nome do dispositivo, a versão do sistema operacional, 

a configuração do aplicativo quando utilizar o nosso Serviço, a hora e a data do uso do Serviço e outras estatísticas. 

Segurança 

Nós valorizamos sua confiança em nos fornecer suas Informações pessoais, portanto estamos nos esforçando para 

usar meios comercialmente aceitáveis para protegê-la de modo seguro e confiável além de garantir sua segurança 

absoluta. 

Alterações nesta Política de Privacidade 

Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Assim, é aconselhável revisar esta página 

periodicamente para qualquer alteração. Nós notificaremos você de quaisquer alterações publicando a nova Política 

de Privacidade nesta página. Essas alterações são efetivas imediatamente após serem publicadas nesta página. 

Contate-nos 

Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre nossa Política de Privacidade, não hesite em contatar-nos. 

contato@alertmotion.com 

11 3280-7160 

www.alertmotion.com 
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