
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A presente Política de Privacidade (“POLÍTICA DE PRIVACIDADE”) destina-se a
ajudar o USUÁRIO da PLATAFORMA DRUNB, disponibilizado pela Plataforma
DRUNB, na App Store e Google Play a entender quais dados coletamos, por que os
coletamos e o que fazemos com eles. Ao acessar o APP DRUNB e/ou utilizar os
produtos, serviços e/ou qualquer outro recurso, tecnologia ou funcionalidade disponível
na PLATAFORMA DRUNB (“SERVIÇOS DRUNB”), o USUÁRIO se obriga a aceitar,
integralmente e sem reservas, os termos e condições da presente POLÍTICA DE
PRIVACIDADE.
Em virtude das contínuas inovações técnicas e alterações na estrutura jurídica
correspondente, a presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE poderá ser alterada e/ou
retificada a qualquer momento. A versão revisada entrará em vigor assim que
disponibilizada no APP DRUNB. Na hipótese de a versão revisada incluir alguma
alteração substancial, o USUÁRIO será avisado com 30 dias de antecedência, através de
divulgação de aviso sobre a alteração no APP DRUNB.
A privacidade do USUÁRIO é importante para a DRUNB.
1 – Informação coletadas
1.1. Quando o USUÁRIO visita o APP DRUNB e/ou adquire os SERVIÇOS DRUNB,
os seguintes tipos de informação poderão ser coletados:

a) Informações que o USUÁRIO transmite: Para realização de cadastro na
PLATAFORMA DRUNB e/ou aquisição de SERVIÇOS DRUNB, o USUÁRIO
é obrigado a fornecer informações pessoais, informações de contato e
informações financeiras, tais como, o nome, endereço, telefone, e-mail, peso,
nome de usuário do Skype, números da conta bancária e do cartão de crédito, e
outras informações semelhantes.
b) Informações coletadas a partir da utilização do APP DRUNB: Quando o
USUÁRIO estiver utilizando o SITE CHANGE, poderão ser coletadas
informações sobre transações e outras atividades realizadas pelo USUÁRIO no
APP DRUNB, assim como informações sobre o computador do USUÁRIO ou
outro dispositivo de acesso com finalidade de prevenção contra fraude. A
DRUNB também poderá coletar o endereço IP do USUÁRIO e as informações
padrão de acesso à web como o tipo do navegador e as páginas que acessou no
APP DRUNB.

1.2. Antes de permitir o uso dos serviços e produtos disponíveis na PLATAFORMA
DRUNB, a DRUNB poderá exigir informações adicionais do USUÁRIO, que poderão
ser utilizadas para verificar a identidade e/ou endereço do USUÁRIO ou gerenciar risco,
como sua data de nascimento, número de registro nacional, nacionalidade e outras
informações de identificação. A DRUNB também poderá obter informações do
USUÁRIO através de terceiros, como centros de crédito e serviços de verificação de
identidade.
2 – Cookies e Tecnologias Semelhantes
2.1. Quando o USUÁRIO acessa o APP DRUNB, a DRUNB e seus parceiros poderão
utilizar Cookies e/ou tecnologias semelhantes para coletar e armazenar informações do
USUÁRIO, com o objetivo de facilitar o reconhecimento do USUÁRIO e acesso ao
APP DRUNB.
2.2. O USUÁRIO está livre para recusar os Cookies e/ou tecnologias semelhantes
utilizados pela DRUNB e seus parceiros, caso o seu navegador permita, mas isso pode
interferir no uso do APP DRUNB. A DRUNB não se responsabiliza por falhar no uso
do APP DRUNB em decorrência da recusa dos Cookies e/ou tecnologias semelhantes
pelo USUÁRIO.
2.3. A DRUNB e seus parceiros também poderão usar Cookies e tecnologias
semelhantes para personalizar serviços, conteúdo e publicidade, avaliar a eficiência das
promoções e promover confiança e segurança.
3 – Como as informações coletadas são utilizadas
3.1. As informações coletadas pela DRUNB são utilizadas para fornecer ao USUÁRIO
uma experiência segura, tranquila, eficiente e personalizada, assim como para melhorar
a qualidade dos serviços e produtos oferecidos ao USUÁRIO.
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3.2. As informações coletadas poderão ser utilizadas com as seguintes finalidades:

a) fornecer ao USUÁRIO os serviços e suporte solicitados;
b) enviar avisos, materiais publicitários e ofertas promocionais ao USUÁRIO;
c) personalizar e melhorar a qualidade de serviços e produtos oferecidos;
d) permitir a identificação das preferências do USUÁRIO; e
d) permitir a identificação do USUÁRIO e evitar fraudes.

3.3. A DRUNB não compartilha as informações do USUÁRIO com empresas e pessoas
externos à DRUNB, salvo nas hipóteses elencadas abaixo:

a) para funcionários e pessoas autorizadas pela DRUNB, quando necessário ao
desempenho das suas funções no âmbito do APP DRUNB;
b) para parceiros e prestadores de serviços da DRUNB, quando necessário para o
desenvolvimento e/ou melhoria de serviços e produtos;
c) para empresas e/ou pessoas externas, quando necessário para processamento
externo de dados;
d) para empresas e/ou pessoas externas, quando necessário para garantir o
cumprimento de qualquer legislação, regulação, processo, investigação ou
solicitação de autoridade aplicável;
e) para empresas e/ou pessoas externas, quando necessário para detectar e
impedir fraude, questões técnicas ou de segurança;
f) para empresas e/ou pessoas externas, quando necessário para evitar violações
à direitos, propriedade ou à segurança da DRUNB, do USUÁRIO ou do público
em geral.

3.4. As informações que não sejam pessoalmente identificáveis poderão ser livremente
compartilhadas com os parceiros da DRUNB.
4. Como as informações coletadas são armazenadas e protegidas
4.1. A DRUNB adota algumas medidas para se proteger e proteger o USUÁRIO contra
acessos não autorizados ou alteração, divulgação e/ou destruição não autorizada das
informações contidas no APP DRUNB.
4.2. Para garantir a segurança das informações coletadas, a DRUNB utiliza mecanismos
de proteções de computador, como firewalls e criptografia de dados; aplica controles de
acesso físico a instalações e arquivos; e restringe o acesso às informações aos
empregados, contratados, parceiros e representantes que necessitem delas para cumprir
suas responsabilidades profissionais.
4.3. A DRUNB não comercializa as informações do USUÁRIO com terceiros sem o
consentimento expresso do USUÁRIO.
5. Aplicação da Política de Privacidade
5.1. A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE se aplica a todos os serviços oferecidos
pela DRUNB no APP DRUNB e em outros sites (por exemplo, serviços de anúncio),
mas exclui serviços que tenham políticas de privacidade específicas.
5.2. A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE não se aplica a serviços oferecidos por
outras empresas ou indivíduos, inclusive produtos ou sites que podem ser exibidos ao
USUÁRIO nos resultados de pesquisa, sites que podem incluir serviços e/ou produtos
da DRUNB, ou outros sites com links de serviços oferecidos pelo APP DRUNB.
5.3. A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE não abrange as práticas de informação
de outras empresas e organizações que anunciam serviços e/ou produtos da DRUNB e
que podem usar cookies, pixels tags e outras tecnologias para oferecer anúncios
relevantes.
6 - Política de Descadastramento
6.1. O USUÁRIO do APP DRUNB pode a qualquer momento deixar de receber
comunicações do APP DRUNB. Para tanto basta enviar um email para  DRUNB
indicando o seu desejo de não mais receber comunicações, ou simplesmente clicar no
link ‘remover’ contido no final de cada email.


