POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A

Política

de

Privacidade

da

EDU

LABZZ

DESENVOLVIMENTO

DE

TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 23.865.833/0001-10, com sede na cidade de Marília, Estado de São
Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 1.262, Bairro Centro, CEP: 17504-000, neste ato
representada de acordo com seu contrato social (“Edulabzz”) inclui nossa forma de
armazenar e manter as informações disponibilizadas pelos usuários do Jogo de
Empresas recolhidas diretamente em sua página de internet, em seu aplicativo do Jogo
de Empresas e/ou nas demais plataformas da Edulabzz.
Entende-se por informações de usuário os dados de cadastro em qualquer plataforma da
Edulabzz e que façam parte da base de dados da Edulabzz. Entendemos que algumas
partes de nossas plataformas utilizam-se dos mecanismos de “cookies” de navegação,
ficando você ciente desde já de tal situação. “Cookies” são pedaços de dados enviados
para o computador do usuário e ali armazenados durante sua navegação.
A Edulabzz preza pela privacidade, proteção de dados, uso inadequado, acesso não
autorizado, confidencialidade, alteração e destruição de informações, de forma a manter
uma base de confiança, transparência e respeito com seus usuários.
Todo e qualquer usuário que decidir fornecer seus dados pessoais, deverá estar de
acordo com a presente Política de Privacidade.
A Edulabzz não divulgará, venderá ou alugará quaisquer de suas informações pessoais a
qualquer terceiro. No entanto, o usuário reconhece e concorda que a Edulabzz poderá
divulgá-las se desta forma determinar a lei ou, de boa-fé, acreditar que a preservação ou
a revelação seja necessária para (i) cumprir com algum procedimento legal; (ii) fazer
cumprir termos aqui dispostos; (iii) responder reclamações de que o conteúdo aqui
disponibilizado viole direitos de terceiros; e (iv) proteger direitos, propriedades,
interesses ou manter a segurança da Edulabzz, dos usuários e do público em geral.
Proteção das informações pessoais

A Edulabzz envidará seus melhores esforços para a proteção dos dados coletados,
utilizando-se de tecnologia adequada, sempre observando o estado da técnica
disponível, razão pela qual não é responsável, assim como seus administradores, pelos
danos decorrentes do seu acesso e/ou da utilização por terceiros estranhos, seja dolosa
ou culposamente.
Todos os dados pessoais coletados serão incorporados à base de dados do site da
Edulabzz.
Links externos
O site poderá ter acesso a links para outros websites externos cujos conteúdos e políticas
de privacidade não são de responsabilidade da Edulabzz, nem de seus administradores.
Assim, recomendamos que, ao ser redirecionado para websites externos, o usuário
consulte sempre as respectivas políticas de privacidade antes de fornecer seus dados ou
informações.
As políticas de privacidade adotadas pela Edulabzz são pertinentes apenas ao site da
Edulabzz, não sendo aplicáveis a qualquer outro website que a ele esteja associado ou
que, de alguma forma, esteja relacionado por meio de links ou de outras formas de
divulgação e acesso.
A Edulabzz e seus administradores não se responsabilizam pelos conteúdos disponíveis
em websites de outras empresas ou associados ao site da Edulabzz por meio de links ou
outras formas de divulgação e acesso.
A Edulabzz não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes de demora,
interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na internet.
Disposições gerais

Ao usar o site da Edulabzz você automaticamente manifesta sua concordância com os
termos e condições da nossa Política de Privacidade.
A presente Política de Privacidade é parte integrante dos Termos e Condições de Uso
deste site.
Alterações desta Política de Privacidade
A Edulabzz reserva-se o direito de modificar a qualquer momento, por quaisquer
motivos, de forma unilateral, esta Política de Privacidade. Ao navegar por este site, você
concorda com nossa Política de Privacidade vigente na data e, portanto, deve verificar a
mesma previamente a cada vez que acessar este site.

