Política de Privacidade - JOGAFACIL
No JOGAFACIL, nossa filosofia é organizar e conectar o futebol amador, tendo o nosso usuário em primeiro
lugar. Dessa forma, a política a seguir foi elaborada da forma mais clara e direta possível. Nosso objetivo é
que você se sinta sempre informado e seguro em relação à sua privacidade no JOGAFACIL App.

Apresentação
Somos uma plataforma online para amantes do Futebol Amador, com a missão de organizar e conectar
times e jogadores.
Nossos usuários cadastrados (“Usuários”) compartilham suas informações sobre seu perfil e de seu time, se
conectam com outras equipes e jogadores, publicam e visualizam conteúdos referentes ao futebol amador.
Esta Política de Privacidade se aplica ao aplicativo para celular do JOGAFACIL App disponível nas lojas
GooglePlay e AppleStore.
O uso do JOGAFACIL pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do JOGAFACIL reserva-se
ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa
política de privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.

1. Quais informações coletamos?
Coletamos os dados essenciais para conseguir oferecer aos Usuários uma experiência personalizada e única
em nosso Aplicativo. Dessa forma, coletamos as seguintes informações:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

E-mail – Coletamos seu email para criação de seu login no JOGAFACIL. Vamos utilizar esse e-mail
para envio de recuperação de senha e para qualquer contato que seja necessário entre usuário e
JOGAFACIL.
Telefone – Coletamos seu número de telefone (não é obrigatório), porém não estará exposto a
todos os usuários. Se você é um administrador de time, ao marcar uma partida com outro time,
ambos os administradores receberão o contato de telefone para facilitar o alinhamento da partida.
Essa informação não é obrigatória no cadastro, dessa forma, é opcional a você incluir seu número
de telefone.
Data de Nascimento – Solicitamos sua data de nascimento para obter a idade média de cada time,
facilitando a informação na hora de encontrar times da mesma faixa etária.
Câmera – Esse acesso é para viabilizar o envio de fotos diretamente pela câmera do dispositivo
móvel.
Galeria de fotos – Neste caso, você poderá enviar fotos diretamente da sua galeria.
Contatos – O JOGAFACIL terá acesso a todos os contatos de sua agenda para caso você deseje
compartilhar ou convidar seus contatos para participar do seu time.

Nossa Política de Privacidade se aplica a todos os Usuários. Coletamos informações quando você usa nossos
Serviços para oferecer uma experiência personalizada e relevante.

2. Como utilizamos suas informações pessoais
2.1. Consentimento ao JOGAFACIL para processar suas informações
Você concorda que as informações fornecidas por você em seu perfil poderão ser visualizadas por outras
pessoas e utilizadas por nós conforme descrito no item 1.
As informações pessoais que você nos fornecer poderão revelar ou permitir a outras pessoas identificar
aspectos de sua vida não expressamente divulgados em seu perfil (por exemplo, sua foto ou seu nome
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poderão revelar seu gênero). Ao fornecer-nos informações pessoais na criação ou atualização de sua conta
e perfil, você estará aceitando e concordando, livremente que nós processemos suas informações pessoais
conforme previsto nesta Política de Privacidade. O fornecimento de quaisquer informações consideradas
“sensíveis” pela lei aplicável é um ato totalmente voluntário de sua parte. Você pode revogar ou modificar
a qualquer momento seu consentimento com a coleta e processamento por nós das informações
fornecidas por você, de acordo com os termos desta Política de Privacidade, alterando suas configurações
de conta ou seu perfil no JOGAFACIL.
2.2. Comunicações do JOGAFACIL
Nós nos comunicaremos com você utilizando sistemas de mensagem do JOGAFACIL, e-mail ou outros meios
à nossa disposição, inclusive mensagens de texto para celular e notificações push. Poderemos enviar a você
mensagens relacionadas à disponibilidade dos Serviços, segurança ou outras questões relacionadas aos
serviços. Poderemos também enviar mensagens promocionais de InMail à sua caixa de Alertas do
JOGAFACIL. Você poderá alterar suas configurações de e-mail a qualquer momento.
Advertimos que você não poderá optar por não receber mensagens de serviço nossas.
2.3. Compartilhamento de informações com terceiros
Todas as informações que você inserir em seu perfil e todos os conteúdos que publicar no JOGAFACIL
poderão ser visualizados por outras pessoas.
Não forneceremos nenhuma de suas informações não públicas (como seu endereço de e-mail) a terceiros
sem seu consentimento, salvo se exigido por lei ou conforme descrito no item 1.
Não alugamos nem vendemos informações pessoais que você não tenha divulgado em nossos Serviços,
salvo conforme descrito na presente Política de Privacidade. Não divulgaremos informações pessoais não
publicadas em seu perfil.
2.4. Pesquisa
Nossos Serviços ajudam você a pesquisar outros times e jogadores amadores.
Utilizamos informações de cada time para informar e refinar nosso serviço de pesquisa.
2.5. Grupos - Times
Você é responsável por quaisquer informações publicadas em nossos Serviços, e esse conteúdo poderá ser
acessado por outras pessoas.
Se você participar de Grupos, compartilhar conteúdo em seu fluxo de atualizações de rede ou importar um
blog ou outro conteúdo, saiba que quaisquer informações que você optar por divulgar publicamente
poderão ser lidas, coletadas e utilizadas por outros Usuários nestes grupos (Times) e outros terceiros,
incluindo publicitários. Não somos responsáveis pelas informações que você optar por fornecer nesses
grupos.
2.9. Divulgação de informações a outras pessoas em consequência de mudanças no controle ou venda do
JOGAFACIL
Em caso de alteração no controle ou venda total ou parcial do JOGAFACIL, poderemos compartilhar suas
informações com terceiros, que terão direito de utilizar tais informações em consonância com a presente
Política de Privacidade.
2.10 – Processamento de dados fora do seu país
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Nós podemos processar suas informações fora do país onde você vive. Podemos transferir suas
informações e processá-las fora de seu país de residência, no local onde o JOGAFACIL optar por guardar as
informações.

3. Suas opções e obrigações
3.1. Direitos de acessar, corrigir ou encerrar sua conta
Você poderá alterar suas informações no JOGAFACIL a qualquer momento editando seu perfil ou
encerrando sua conta.
Observação: As informações que você compartilhar com terceiros, como mensagens em grupos,
compartilhamento de conteúdo poderão também permanecer visíveis após o encerramento de sua conta
ou exclusão das informações de seu perfil.
3.2. Retenção de dados
O JOAFACIL retém as suas informações enquanto a sua conta estiver ativa ou conforme necessário.
Poderemos, por exemplo, reter certas informações mesmo após o encerramento de sua conta, caso seja
cabível tal retenção para cumprir nossas obrigações legais, satisfazer exigências regulatórias, sanar
divergências, evitar fraudes e uso indevido ou garantir o cumprimento do presente contrato.

4. Alterações a esta Política de Privacidade
O uso do JOGAFACIL pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do JOGAFACIL reserva-se
ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa
política de privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Ao realizarmos alterações, caso tenha objeção sobre alguma mudança efetuada em nossos termos e não
quiser mais utilizar nossos Serviços, sugerimos que você encerre sua(s) conta(s). A menos que previsto de
outro modo, a nossa Política de Privacidade atual se aplica a todas as informações que temos sobre você e
a sua conta.

5. Segurança da Informação
No meio virtual, sempre há um risco de que terceiros não autorizados tenham acesso as informações dos
usuários, motivo pelo qual o JOGAFACIL não pode garantir a total privacidade e segurança na utilização do
aplicativo. Dessa forma, o JOGAFACIL não responderá por prejuízos que possam advir do vazamento das
informações pessoais por violação ou quebra das barreiras de segurança de internet por terceiros como
"hackers" ou "crackers".
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