Política de Privacidade
O órgão responsável no sentido das leis de protecção de dados, em particular o
regulamento básico de protecção de dados da UE (DSGVO), é
VERSUS4U GmbH
Winterhalde 33
4451 Wintersingen
E-Mail: rechtsanfragen@versus4u.com
Site: https://www.versus4u.com

Nota geral
Esta Política de Privacidade se aplica ao jogo, website e serviço relacionado da
VERSUS4U, posteriormente referido como "nós" "nós", ao qual nos referimos aqui
pelo termo coletivo "serviço". Esta Política de Privacidade pode ser atualizada
periodicamente por nós através da publicação de uma nova versão em
www.versus4u.com. Em caso de mudanças substanciais, nós o informaremos por
meio de um aviso dentro do Serviço antes que essas mudanças se tornem efetivas.
Seu uso continuado do nosso Serviço após a data de vigência estará sujeito à nova
Política de Privacidade.
Com base no artigo 13 da Constituição Federal Suíça e nas disposições de
protecção de dados da Confederação Suíça (Data Protection Act, DSG), cada
pessoa tem direito à protecção da sua privacidade e protecção contra o uso indevido
dos seus dados pessoais. Os operadores deste serviço levam a proteção de seus
dados pessoais muito a sério. Tratamos os seus dados pessoais de forma
confidencial e de acordo com as normas legais de protecção de dados e com esta
declaração de protecção de dados.
Em cooperação com nossos provedores de hospedagem, fazemos todos os esforços
para proteger as bases de dados da melhor forma possível contra acesso não
autorizado, perda, mau uso ou falsificação.
Gostaríamos de ressaltar que a transmissão de dados na Internet pode ter falhas de
segurança. Não é possível uma proteção completa dos dados contra o acesso de
terceiros.

Quais dados são coletados por nós?
Dados que você nos fornece
•

Informações de contato (por exemplo, nome, endereço de e-mail e número de
celular)

•

sua senha

•

Informações do perfil (por exemplo, foto do perfil)

•

Som, imagem e material de vídeo que você envia ou carrega após um
desafio.

•

Suas mensagens para o nosso serviço (por exemplo, registros de chat e
solicitações)

•

Outros dados que você nos envia conscientemente (por exemplo, dados para
identificar uma conta perdida)
Página 1 de 6

Dados coletados automaticamente por nós
•

Informações sobre a sua conta e o progresso do seu jogo

•

Seu endereço IP e ID do dispositivo móvel (por exemplo, seu ID do
dispositivo, ID da publicidade, endereço MAC, IMEI)

•

Dados sobre o seu dispositivo, tais como nome do dispositivo e sistema
operacional, tipo de navegador e idioma

•

Dados coletados usando cookies e tecnologias similares (veja informações
adicionais abaixo)

•

Dados gerais de localização

•

Dados precisos da geoposição (GPS, com o seu consentimento)

•

Informações sobre seu uso do Serviço, como dados do jogo e suas interações
com outros jogadores dentro do Serviço

•

Na maioria dos casos criamos uma identificação específica da VERSUS4U
quando você utiliza o serviço.

Dados que coletamos de nossos parceiros
•

Dados que recebemos quando você vincula uma ferramenta de terceiros ao
Serviço (por exemplo, Facebook, Instagram ou Google)

•

Informações demográficas (por exemplo, para determinar a localização
aproximada do seu endereço IP)

•

Dados de prevenção de fraude (por exemplo, abuso de reembolso em jogos
ou fraude por clique em publicidade)

•

Dados das plataformas em que os jogos são executados (por exemplo, para
verificar o pagamento)

•

Dados para fins publicitários e de análise, a fim de lhe prestar um melhor
serviço

Por que nós coletamos seus dados?
Para o cumprimento do contrato, processamos os dados necessários para
•

Criando contas para que você possa jogar nosso jogo e usar nosso serviço

•

Execução do serviço

•

Envio de correspondência sobre o Serviço

•

Verificação e confirmação de pagamentos

•

Fornecimento e entrega dos produtos solicitados por você

Adaptando o serviço às necessidades dos nossos jogadores
Temos um interesse legítimo em coletar e processar suas informações a fim de
prestar um serviço excepcional aos nossos jogadores e membros, para
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•

Atualização e desenvolvimento de perfis de jogadores

•

Adaptando sua experiência

•

Desenvolvimento e melhoria do serviço e da experiência de jogo

•

Gerenciando o relacionamento com você

•

Prestação de funções sociais como parte do serviço

•

Possibilitando a comunicação com outros jogadores

•

Responda aos seus comentários e perguntas e dê suporte ao jogador

•

Prestação de nossas ofertas dentro do Serviço, bem como em outros sites e
serviços e por e-mail

•

Envio de informações relacionadas, tais como atualizações, mensagens de
segurança e suporte ao cliente

Exibição de publicidade personalizada
A fim de exibir publicidade personalizada dentro do nosso serviço e em outros sites e
serviços (incluindo e-mail), temos um interesse legítimo em processar os dados
necessários para
•

Rastreamento do conteúdo que você acessa em conexão com nosso serviço
e seu comportamento online

•

Fornecimento, coordenação e melhoria da nossa publicidade e serviço

Para informações sobre como anular a subscrição de anúncios personalizados,
consulte a secção "Os seus direitos e opções".
Mantendo um serviço seguro e justo
Garantir um campo de jogo nivelado dentro do jogo é uma prioridade máxima para
nós. Para mais informações sobre nossos Termos de Uso, consulte nossos Termos
de Uso.
A fim de manter o Serviço e suas funções sociais seguras e justas, para combater
fraudes e garantir o uso aceitável em outros lugares, temos um interesse legítimo em
processar os dados necessários para
•

Análise e monitoramento do uso do serviço e de suas funções sociais

•

Moderação automática ou manual de chats

•

Tomar medidas em caso de comportamento fraudulento ou inapropriado do
jogador

Análise, perfilagem e segmentação
Em todos os casos e finalidades acima, podemos analisar, traçar o perfil e
segmentar quaisquer dados coletados.
Com o seu consentimento
podemos processar suas informações para fins adicionais, tais como a utilização de
sua localização GPS para exibir eventos locais.
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Quem pode visualizar seus dados?
Além da VERSUS4U, suas informações podem ser utilizadas por outras pessoas
nas seguintes situações:
Outros jogadores e usuários.
As funções sociais são um componente central da nossa aplicação. Por exemplo,
outros jogadores e usuários podem ver seus dados de perfil, atividades dentro do
jogo e podem ver suas fotos e vídeos.
Parceiro da VERSUS4U.
A VERSUS4U tem parceiros que prestam serviços para nós. Estes parceiros só
processarão seus dados de acordo com as instruções da VERSUS4U para prestar o
serviço, tais como desenvolvimento, hospedagem, suporte ao jogador, publicidade,
análise e prevenção de fraudes.
Outras empresas e autoridades.
A fim de combater fraudes e atividades ilegais, podemos compartilhar informações
com outras empresas e organizações e fornecê-las a órgãos governamentais em
resposta a solicitações legais.
Também podemos divulgar suas informações com base no seu consentimento, para
cumprir a lei ou para proteger os direitos, propriedade ou segurança de nós, nossos
jogadores ou outros.
Parceiros publicitários e de mídia social.
Nosso serviço inclui recursos de nossos parceiros, tais como ferramentas de
interação em mídias sociais e publicidade dentro do jogo. Uma lista desses parceiros
pode ser encontrada em www.versus4u.com/partner-opt-out. Esses parceiros podem
acessar suas informações e operar sob suas próprias políticas de privacidade. Nós o
encorajamos a ler suas políticas de privacidade para saber mais sobre suas práticas
de processamento de dados.

Transmissão internacional de dados
Nosso serviço é global por natureza, portanto seus dados podem ser transferidos
para todo o mundo. Como países diferentes podem ter leis de proteção de dados
diferentes da sua, tomamos medidas para garantir que medidas de segurança
apropriadas estejam em vigor para proteger suas informações, conforme descrito
nesta declaração. As salvaguardas apropriadas que nossos parceiros podem utilizar
incluem cláusulas contratuais padrão aprovadas e certificação Privacy Shield no
caso de transferências para os EUA.

Seus direitos e opções
Renúncia a e-mails de marketing e outras atividades de marketing direto.
Você pode optar por não receber nossas comunicações promocionais, tais como emails de marketing, seguindo as instruções nessas comunicações.
Renúncia à publicidade dirigida.
Você pode optar por não fazer propaganda baseada em juros em aplicativos móveis
verificando as configurações de privacidade do seu dispositivo Android ou iOS e
selecionando a opção para habilitar "No ad tracking" (Apple iOS) ou desabilitar a
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propaganda baseada em juros (Android). Você também pode encontrar mais
informações em: www.versus4u.com/partner-opt-out
Para rejeitar ofertas personalizadas dentro do jogo, você pode usar as opções nas
configurações do jogo.
Acesso aos dados pessoais que temos armazenados sobre você.
Se você assim o solicitar, nós lhe forneceremos uma cópia de seus dados pessoais
em formato eletrônico.
Seus direitos adicionais.
Você também tem o direito de corrigir seus dados, apagar seus dados, fazer objeção
à forma como usamos ou compartilhamos seus dados e estabelecer restrições sobre
como usamos ou compartilhamos seus dados. Você pode revogar seu
consentimento a qualquer momento, por exemplo, desativando o compartilhamento
de localização GPS nas configurações do seu dispositivo móvel.
Processaremos todas as solicitações dentro de um período de tempo razoável. Se
você ainda tiver preocupações sobre proteção ou uso de dados ou achar que não
tratamos isso adequadamente, entre em contato com o responsável pela proteção
de dados da VERSUS4U. Você também pode entrar em contato com a autoridade
local de proteção de dados em caso de reclamações não resolvidas.

Cookies e tecnologias similares
Nós e nossos parceiros utilizamos cookies e tecnologias similares para fornecer e
personalizar o Serviço, analisar o uso, veicular anúncios e prevenir fraudes. Você
pode desativar os cookies nas configurações do seu navegador, mas algumas
partes do Serviço podem não funcionar corretamente depois disso.

Como protegemos seus dados
Medidas de segurança.
Para garantir uma experiência de jogo segura, nós desenvolvemos e
implementamos continuamente medidas administrativas, técnicas e de segurança
física para proteger suas informações contra acesso não autorizado ou perda, mau
uso ou alteração.
Retenção de dados.
Armazenamos suas informações enquanto sua conta estiver ativa ou enquanto for
necessário para prestarmos nosso serviço. Por exemplo, nós obscurecemos
regularmente contas de jogos não utilizados e verificamos dados desnecessários de
tempos em tempos e também os obscurecemos. Se você nos pedir para apagar
seus dados pessoais, armazenaremos seus dados da forma necessária para nossos
legítimos interesses comerciais, por exemplo, para cumprir nossas obrigações
legais, para resolver disputas e para fazer valer nossos acordos.
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Restrições de idade
Não coletamos ou solicitamos intencionalmente informações pessoais e não
direcionamos publicidade de interesse para crianças e jovens menores de 16 anos,
nem permitimos que tais pessoas utilizem nossos serviços. Se você é menor de 16
anos, não nos envie nenhuma informação sobre você, incluindo seu nome,
endereço, número de telefone ou endereço de e-mail. Ninguém com idade inferior a
16 anos pode nos fornecer informações pessoais. Se tivermos conhecimento de que
coletamos informações pessoais de uma criança ou adolescente com menos de 16
anos de idade, excluiremos essas informações o mais rápido possível. Se você
acredita que temos informações de ou sobre uma criança menor de 16 anos, por
favor entre em contato conosco.

Contradição de e-mails publicitários
Pelo presente nos opomos expressamente ao uso dos dados de contato por nós
publicados para envio de material publicitário e informativo não expressamente
solicitado. A VERSUS4U reserva-se o direito de tomar medidas legais caso a
objeção não seja cumprida.

Direitos Autorais
Os direitos autorais e todos os outros direitos sobre o conteúdo, som, imagens,
fotos, vídeos ou outros arquivos em nosso serviço pertencem exclusivamente à
VERSUS4U GmbH ou aos detentores dos direitos especificamente nomeados. Para
a reprodução de todos os arquivos, a autorização por escrito do detentor dos direitos
autorais deve ser obtida com antecedência.
Qualquer pessoa que cometa uma violação de direito autoral sem o consentimento
do respectivo detentor do direito autoral pode ser responsabilizada por processos
judiciais e, no máximo, por danos.

Perguntas sobre proteção de dados
Se você tiver alguma dúvida sobre proteção de dados ou uma preocupação geral
com dados pessoais, por favor, use nosso formulário de contato ou entre em contato
conosco diretamente pelo e-mail rechtsanfragen@versus4u.com
Wintersingen, 01.05.2020
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