
Política de Privacidade 

A PlayPet ( "PlayPet”) coleta suas informações no http://playpet.io e seus subdomínios, e através das aplicações 

móveis da PlayPet (coletivamente, nosso "Site") de várias maneiras. Essas informações são usadas para 

fornecer aos usuários produtos e serviços da PlayPet, para nos permitir entender como os visitantes navegam 

em nossos Sites e fornecer publicidade relevante para seus interesses. 

1. Informações de compra e log-in. 

Se você comprar produtos PlayPet em nosso Site, solicitamos que forneça seu nome, endereço de e-mail, 

endereço de faturamento e envio, informações de cartão de crédito e qualquer outra informação necessária 

para concluir a transação. Se você criar uma conta PlayPet, seu nome, email e senha podem ser armazenados. 

Não recolhemos nem guardamos as informações completas do seu cartão de crédito. Nossos provedores de 

serviços de processamento de cartão de crédito, Stone e Mundipagg, irão coletar e armazenar informações de 

cartão de pagamento completo de você, mesmo como um usuário convidado, quando uma ordem é colocada 

até quando ele é enviado. Se você criar uma conta PlayPet e escolher ter as informações do cartão de 

pagamento salvas, a Mundipagg armazenará suas informações de pagamento. 

2. Informações da Lista de Correio. 

Você pode optar por enviar seu endereço de e-mail através de um formulário de envio localizado em nosso site 

para que possamos enviar notícias sobre serviços, produtos ou promoções relacionados à PlayPet. Podemos 

usar um ou mais provedores de serviços para administrar essas mensagens, mas não compartilhamos seu 

endereço de e-mail com spammers ou terceiros sem sua permissão. 

3. Informações sobre o uso do dispositivo. 

Se você estiver conectado à sua conta PlayPet, registramos o endereço IP que você visita o nosso Site e 

quaisquer ajustes que você fizer ao seu produto PlayPet através da interface do Site. Nós armazenamos esses 

dados junto com seu endereço de e-mail, informações sobre seus produtos PlayPet, dados coletados 

diretamente por seus produtos PlayPet, um histórico de suas configurações dos produtos PlayPet e qualquer 

outra informação que coletamos sobre seu uso de seus produtos PlayPet e Serviços. 

4. Informações sobre o uso do site. 

Como muitos sites, nós e nossos parceiros de terceiros analisamos informações de arquivos de log e outros 

dados coletados através de cookies, web beacons e outras tecnologias de rastreamento, para coletar 

informações sobre o seu comportamento de navegação quando você visita nosso site, incluindo, por exemplo, 

Domínios, exibições de página, endereço IP, páginas de referência / saída, informações sobre como você 

interage com as páginas da Web do nosso site e com links de terceiros, tráfego e tendências de uso no serviço, 

etc. Utilizamos cookies de sessão para mantê-lo conectado enquanto você usa os recursos da nossa aplicação 

web, que desaparecem depois de fechar o navegador. Também usamos cookies persistentes, que permanecem 

no seu navegador e nos permitem reconhecê-lo quando você retornar ao Site. Usamos isso para lembrar suas 

informações para que você não precise entrar novamente, para entender melhor como você usa nosso Site, 

para diagnosticar e corrigir problemas de tecnologia e, de outra forma, aprimorar nossos serviços. Em algumas 

de nossas mensagens de e-mail, usamos um "URL de clique" vinculado ao conteúdo do Site. Acompanhamos 

esses dados de cliques para nos ajudar a medir a eficácia das comunicações com nossos clientes. Também 



usamos ferramentas de análise de terceiros (incluindo o Google Analytics) para nos ajudar a analisar e melhorar 

nosso Site e nossos produtos e serviços. A maioria dos navegadores da Internet aceita cookies 

automaticamente, mas você pode alterar as configurações para parar de aceitar cookies ou para avisá-lo antes 

de aceitar um cookie dos sites que você visita. Se você definir seu navegador para rejeitar cookies, algumas 

partes de nosso Site podem não funcionar para você. Observe que, dependendo do tipo de dispositivo ou do 

navegador, talvez não seja possível excluir ou desativar todos os mecanismos de rastreamento. 

5. Sites e Recursos de Terceiros. 

Nosso Site pode conter links para outros sites operados por terceiros e pode incluir recursos de mídia social, 

como botões do Facebook e Twitter (como "Like", "Tweet" ou "Pin"). Esses sites de terceiros podem coletar 

informações sobre você se você clicar em um link e registrar automaticamente informações sobre seu 

comportamento de navegação sempre que visitar um site que possui um botão de mídia social. Suas interações 

com esses recursos são regidas pela política de privacidade da empresa que fornece o recurso e não pela 

nossa política de privacidade. Não controlamos as informações que esses terceiros coletam. 

6. Menores. 

Nosso Site não coleta ou armazena informações pessoais sobre pessoas com menos de 13 anos de idade. 

7. Compartilhamento de dados. 

Sob nenhuma circunstância compartilhamos suas informações de contato para qualquer propósito comercial ou 

de marketing não relacionado à entrega de produtos e serviços da PlayPet sem perguntar a você primeiro. Nós 

não alugamos ou vendemos nossas listas de clientes. Nossos técnicos de serviço e outros funcionários da 

PlayPet têm acesso supervisionado às suas informações para que eles possam responder suas perguntas se 

você entrar em contato conosco para obter ajuda e assim eles podem monitorar nossos servidores para 

problemas técnicos. Partilhamos suas informações com nossos provedores de serviços, fornecedores e 

consultores que prestam serviços em nosso nome em conexão com a entrega ou a melhoria dos produtos e 

serviços da PlayPet, que podem incluir a identificação e o fornecimento de anúncios direcionados, o 

atendimento de conteúdo ou serviço, faturamento ou fornecimento de serviços analíticos. Nossos provedores 

de serviços terão acesso às suas informações apenas conforme for razoavelmente necessário para fornecer o 

serviço sob termos razoáveis de confidencialidade. Exceto como descrito aqui, só forneceremos informações 

pessoais identificáveis sobre nossos usuários a terceiros, se a lei assim o exigir ou se acreditarmos de boa fé 

que tal ação é necessária para cumprir as leis estaduais e federais ou responder a uma Ordem judicial, 

intimação ou mandado de busca. 

8. Segurança. 

A PlayPet utiliza métodos físicos, administrativos e tecnológicos comercialmente razoáveis para transmitir seus 

dados com segurança, incluindo criptografia HTTPS, SSL e 128 bits. Os dados são armazenados usando o 

serviço de nuvem AWS Amazon. No entanto, a PlayPet não pode garantir que terceiros não autorizados nunca 

serão capazes de derrotar nossas medidas de segurança ou usar suas informações pessoais para propósitos 

impróprios. No caso de qualquer informação sob nosso controle ser comprometida como resultado de uma 

violação de segurança, tomaremos medidas razoáveis para investigar a situação e, quando apropriado, notificar 

os indivíduos cujas informações podem ter sido comprometidas e tomar outras medidas, de acordo com 

Quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. 



9. Considerações Internacionais. 

O site está hospedado no Brasil e destina-se a visitantes do Brasil. Se você estiver acessando o site de outra 

região com leis que regem a coleta e uso de dados que podem ser diferentes da legislação brasileira, observe 

que você está transferindo seus dados pessoais para o Brasil e fornecendo seus dados pessoais você concorda 

com essa transferência. 

10. Transições de Negócios. 

Após a venda ou transferência da PlayPet e / ou a totalidade ou parte de seus ativos, suas informações pessoais 

podem estar entre os itens vendidos ou transferidos. Pediremos a um comprador que trate os nossos dados de 

acordo com a política de privacidade em vigor no momento da sua recolha. 

11. Modificações. 

Por favor, note que esta Política de Privacidade pode mudar de tempos em tempos. Não reduziremos os seus 

direitos desta política de privacidade sem lhe fornecer aviso prévio no Site ou contatando-o diretamente. 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco em: 

suporte@playpet.io. 


