Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
Política de Privacidade
Última atualização: 7 de setembro de 2021
Obrigado por utilizar nossos produtos e serviços! Respeitamos suas preocupações em relação à privacidade e
apreciamos a sua confiança.
A seguir, encontre um resumo das informações contidas nesta política de privacidade ("Política de
Privacidade"). Este resumo visa te ajudar a navegar a Política de Privacidade, mas não substitui a necessidade
de ler o inteiro teor da mesma. Você pode utilizar os hyperlinks abaixo para acessar diretamente seções
específicas.
Que informações precisamos fornecer ao Bloodhunt?
Caso você registre uma conta para utilizar Bloodhunt, precisaremos de algumas informações como seu e-mail,
idioma, região, nome de usuário, senha, endereço de IP e OpenID para esse fim. Também coletaremos outras
informações, incluindo seus detalhes de região, endereço de IP e informações de registro e dispositivo para
personalizar a experiência de jogo e habilitar recursos do Bloodhunt, ou participar do Bloodhunt.
Como usaremos suas informações?
Usamos suas informações para fornecer as diversas funções do Bloodhunt e para melhorá-lo. Não
compartilhamos suas informações com terceiros, exceto quando necessário para o fornecimento do Bloodhunt
(por exemplo, para armazenar seus dados na nuvem, para te inscrever em nossos boletins informativos (com a
sua autorização), para atendimento ao cliente, fins analíticos e publicitários) ou quando formos instruídos a fazêlo por um tribunal, autoridade ou pela lei.
Com quem compartilhamos suas informações?
Usamos terceiros para nos ajudar a oferecer a melhor experiência possível (por exemplo, para armazenar seus
dados na nuvem, para te inscrever em nossos boletins informativos (com a sua autorização), para atendimento
ao cliente, fins analíticos e publicitários). Quando usamos terceiros, só o fazemos para processar ou armazenar
suas informações para os fins descritos nesta Política de Privacidade. Também temos afiliados em todo o mundo
que nos ajudam a fornecer Bloodhunt e poderá ser exigido por um tribunal ou obrigação legal que divulguemos
informações em algumas circunstâncias.
Onde processamos suas informações?
Nossos servidores estão localizados nos Estados Unidos, Cingapura e Suécia. Suas informações podem ser
acessadas de fora de onde você mora por nossas equipes de suporte, engenharia e outras áreas em todo o
mundo, incluindo Cingapura, Estados Unidos e Suécia. Seus dados também serão processados por nossos
parceiros terceirizados na Bulgária, Irlanda, Singapura, Suécia e nos Estados Unidos.
Por quanto tempo guardamos suas informações?
A menos que especificado de outra forma nesta Política de Privacidade, costumamos reter suas informações pela
duração da sua utilização do Bloodhunt e sua conta Sharkmob, a menos que você solicite a exclusão de sua conta
Sharkmob ou de tais dados; neste caso, os dados serão excluídos em até 30 dias após sua solicitação. Caso você
não solicite a exclusão de sua conta, seus dados (exceto os dados de atendimento ao cliente) serão mantidos por
1 ano, em geral, após o encerramento das operações da Sharkmob, antes de seres excluídos.
Como posso exercer meus direitos em relação às minhas informações?

Você pode ter alguns direitos em relação às suas informações, como direitos de acesso, de receber uma cópia de
seus dados, de excluir seus dados ou restringir ou de se opor ao nosso processamento de seus dados.
Como entrar em contato conosco
Se você tiver dúvida sobre qualquer aspecto desta Política de Privacidade ou quiser exercer quaisquer direitos
que possa ter, entre em contato conosco no endereço de e-mail privacy@sharkmob.com.
Como notificaremos você a respeito de mudanças?
Alterações a esta Política de Privacidade serão publicadas em nossa Política de Privacidade online. Consulte esta
página com frequência para ver se há alguma atualização ou alteração nesta Política de Privacidade.
Informações de contato
Controlador de dados: Sharkmob AB | Email: Privacy@sharkmob.com

Boas-vindas à Caçada de Sangue!
Esta Política de Privacidade explica quando, como e por que no que diz respeito ao processamento de suas
informações pessoais em relação a Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (o "Bloodhunt"), e define suas
escolhas e direitos em relação à tais informações. Leia com atenção. É importante que você entenda como
coletamos e usamos suas informações e como você pode controlá-las.
Se você não concordar com o processamento de suas informações pessoais conforme descrito nesta Política
de Privacidade, não forneça suas informações quando solicitado e pare de usar o Bloodhunt. Ao usar o
Bloodhunt, você está reconhecendo nossas regras em relação às suas informações pessoais, conforme
descrito nesta Política de Privacidade.
Bloodhunt foi desenvolvido pela Sharkmob AB (“nós”, “nos”, “nosso”, “nossa”).
Para a finalidade de leis de proteção de dados, o controlador de dados de suas informações pessoais em relação
ao Bloodhunt é Sharkmob AB. O endereço registrado da Sharkmob AB é Stortorget 11, 211 22 Malmö, Suécia.
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida ou preocupação em relação ao processamento de suas
informações pessoais. Você pode entrar em contato conosco a qualquer momento pelo endereço de e-mail
Privacy@sharkmob.com.
Nossos representantes para fins de proteção de dados em algumas jurisdições são os seguintes:
Representante da República da Coreia, endereço e informações de contato:
Kite Bird Yuhan Hoesa
25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga)
koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Representante da Sérvia, endereço e informações de contato:
Karanovic & Partners o.a.d. Belgrado
Resavska 23, Belgrado, 11000, Sérvia
local.representative@karanovicpartners.com

Representante da Turquia, endereço e informações de contato:
Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.
Varyap Meridian Grand Tower ABlok Al Zambak Sok No: 2 K: 32 D. 270 Ataşehir Istambul Turquia
localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com

1.

The Tipos de Dados Pessoais Utilizados por Nós

Esta seção descreve os diferentes tipos de informações pessoais que coletamos de você e como as coletamos.
Se você gostaria de saber mais sobre os tipos específicos de dados e como usamos estes dados, veja a seção
chamada "Como utilizamos seus Dados pessoais" abaixo.
A seguir, um resumo de alto nível dos tipos de dados pessoais que utilizamos:
a. Informação fornecida por você para nós (diretamente ou por terceiros)
•

Registro de conta Bloodhunt, log-in e gerenciamento: Endereço de e-mail, código de verificação,
idioma, região, nome de usuário, senha, endereço de IP, OpenID, ID de usuário, token;

•

Lista de amigos da conta Bloodhunt UID, token, nome de usuário;

•

Log-in (pelo Steam): Ao escolher fazer o login em sua conta Bloodhunt através de sua conta Steam,
importamos informações de suas mídias sociais conectadas para configurar seu perfil. Isso inclui seu
ID/token de usuário, OpenID, apelido, imagem de perfil (caso haja) e número de amigos Steam em
relação a você e seus amigos Steam;

•

Bate-papo de voz (caso você utilize bate-papo de voz em Bloodhunt): Endereço de IP, estatísticas da
sessão;

•

Inscrição no boletim informativo: Sistema operacional, idioma do navegador, país, endereço de IP,
data de inscrição, endereço de e-mail, permissão para envio de publicidade por e-mail, tipo de vampiro,
estatísticas de batalha;

•

Gerenciamento do serviço de e-mail: Data do primeiro login, tempo desde o primeiro login, data do
último login, tempo desde o último login, registro de login (sim/não), hora de registro, país, idioma,
endereço de e-mail para recebimento de assinatura;

•

Informação de suporte ao cliente (Zendesk): Nome, sobrenome, endereço de e-mail;

•

Coleta e relatório de dados (APAS): Coletaremos seus detalhes de localização (incluindo região, país,
província e cidade), ID de provedor e informações de dispositivo (incluindo versão do aplicativo, nível
de bateria, sinal de wi-fi, armazenamento disponível, tipo de rede, versão do sistema operacional,
idioma do dispositivo, DPI da tela, resolução do dispositivo, marca, fabricante, modelo do dispositivo e
informações de RAM, ROM e CPU);

•

Dados do jogo (incluindo informação de registro): OpenID, endereço de IP (armazenado apenas em
formato agregado para aprimoramento do servidor), modelo do dispositivo, detalhes da plataforma,
posicionamento geográfico (selecionado manualmente por você), estatísticas de jogo (incluindo níveis
e pontuações); e

•

Dados de bate-papo de texto: Dados de bate-papo, ID anônimo, informação de identidade (incluindo
nome de usuário, plataforma, hora do comentário, conteúdo do comentário e pontuação de
julgamento).

b. Informações sobre você geradas como parte do Bloodhunt
Automaticamente coletamos alguns dados seus quando você usa Bloodhunt, especificamente:
•

Dados de atendimento ao cliente: Quando você decide utilizar nosso Atendimento ao Cliente,
coletaremos dados como seu Open ID e informações de jogo (incluindo duração de banimento de conta,
razões para o banimento da conta, razões para silenciamento de conta, tempo de silenciamento, ID de
item, número de itens enviados para o jogador ou excluídos do pacote do jogador, assuntos de e-mails
enviados ao jogador, conteúdo de e-mails enviados ao jogador, data de início e término de

silenciamento);
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•

Dados de comportamento no jogo: Informações de identidade (incluindo OpenID, País e Role ID),
informações de login (incluindo hora de login, tempo online e modo de jogo) e informações de
pagamento (incluindo hora da compra, valor da compra, informações de itens adquiridos e balanço de
moedas no jogo coletadas em nível agregado) que não são processadas por nós, mas por um terceiro
provedor de pagamentos;

•

Segurança: Informações relativas à segurança (incluindo uma lista de software de hack ou trapaças,
informações da tela no jogo), informações de dispositivo (incluindo configurações do sistema
operacional do dispositivo, informações de dispositivo incluindo marca, modelo, estrutura de CPU,
modelo de CPU, versão do kernel, resolução, pacote de aplicações de software de hack e memória
disponível) e informações sobre sua conexão de internet incluindo, se aplicável, o nome da rede Wi-Fi
e uma lista de aplicativos instalados e em execução;

•

Informações sobre crashes (Sentry): Endereço de IP e diretório do jogo.
Cookies

Usamos cookies e outras tecnologias semelhantes (por exemplo, web beacons, arquivos de log, scripts e eTags)
(“Cookies”) para aprimorar sua experiência usando o Bloodhunt. Cookies são pequenos arquivos que, quando
colocados em seu dispositivo, nos permitem fornecer certos recursos e funcionalidades.
3.

Crianças

Crianças não devem usar o Bloodhunt, exceto com o consentimento de seus pais ou responsáveis (na medida
em que esta opção esteja disponível em sua jurisdição).
Por crianças, queremos dizer usuários menores de 18 anos; ou, no caso de um país onde a idade mínima para o
processamento de informações pessoais seja diferente, essa idade será outra. Abaixo, listamos a idade mínima
para usuários localizados em alguns países.
Argélia 19
Argentina 18
Austrália 18
Bangladesh 18
Brasil 18
Colômbia 18
Camboja 18
Canadá 13
Egito 18
Espaço Econômico Europeu/ Suíça 16
Hong Kong 18
Índia 18
Indonésia 21

Japão 20
Reino da Arábia Saudita 15
Kuwait 21
Macau 18
Malásia 18
México 18
Marrocos 18
Myanmar 18
Nova Zelândia 16
Idade Mínima 18
Catar 18
República da Coreia 14
Rússia 14
Singapura 18
África do Sul 18
Sri Lanka 18
Taiwan 20
Tailândia 20
Tunísia 18
Turquia 18
Emirados Árabes Unidos 21
Reino Unido 13
Estados Unidos 13
Vietnã 16
Não coletamos de forma intencional informações pessoais de pessoas com idade inferior a essas para qualquer
finalidade. Se você acredita que temos informações pessoais de alguém com idade inferior a essas sem o
consentimento dos pais ou responsáveis, ou se você é o pai ou responsável do usuário e deseja retirar o
consentimento, entre em contato conosco pelo endereço de e-mail Privacy@sharkmob.com e excluiremos essas
informações.
4.

Como usamos suas informações pessoais

Esta seção fornece mais detalhes sobre os tipos de informações pessoais que coletamos de você e por quê. Para
usuários que moram no Reino Unido, Espaço Econômico Europeu, Suíça ou Turquia (“Jurisdição Relevante”),
também identifica a base legal sob a qual processamos seus dados.

Registro de conta Bloodhunt, log-in e gerenciamento: Endereço de e-mail, código de verificação, idioma, região,
nome de usuário, senha, endereço de IP, OpenID, ID de usuário, token. Utilizamos estas informações para
permitir que você faça login em sua conta Bloodhunt de acordo com seu pedido. Isto é necessário para cumprir
nosso contrato com você e fornecer Bloodhunt.
Lista de amigos da conta Bloodhunt UID, token, nome de usuário. Utilizamos essas informações para mostrar
quais amigos estão jogando o jogo e fornecer a função de bate-papo por voz. Isto é necessário para cumprir
nosso contrato com você e fornecer a função bate-papo por voz em Bloodhunt.
Login (pelo Steam): quando você decide fazer o login em sua conta do Bloodhunt através de sua conta do Steam,
importamos informações de sua conta de mídia social conectada para configurar seu perfil. Isso inclui seu
ID/token de usuário, OpenID, apelido, imagem de perfil (caso haja) e número de amigos Steam em relação a
você e seus amigos Steam. Utilizamos estas informações para permitir que você faça login em sua conta
Bloodhunt de acordo com seu pedido. Isto é necessário para cumprir nosso contrato com você e fornecer
Bloodhunt.
Bate-papo por voz (caso você utilize bate-papo por voz no Bloodhunt): Endereço de IP, estatísticas da sessão.
Utilizamos essas informações para permitir que você utilize bate-papo por voz de acordo com seu pedido. Isto
é necessário para cumprir nosso contrato com você e fornecer a função bate-papo de voz em Bloodhunt.
Inscrição no boletim informativo: Sistema operacional, idioma do navegador, país, endereço de IP, data de
inscrição, endereço de e-mail, permissão para envio de publicidade por e-mail, tipo de vampiro, estatísticas de
batalha; Utilizamos essas informações para notificar você das últimas notícias de Bloodhunt. Coletamos essas
informações após seu consentimento em relação ao processamento de tais dados.
Gerenciamento do serviço de e-mail: Data do primeiro login, tempo desde o primeiro login, data do último
login, tempo desde o último login, registro de login (sim/não), hora de registro, país, idioma, endereço de e-mail
para recebimento de assinatura. Utilizamos essas informações para manter nossa relação com você e resolver
consultas de suporte ao cliente por e-mail. Isto é necessário para cumprir nosso contrato com você e prestar
assistência em consultas de suporte ao cliente relativas ao Bloodhunt.
Informação de suporte ao cliente (Zendesk): Nome, sobrenome, endereço de e-mail. Usamos essas informações
como uma ferramenta de suporte ao cliente para dar suporte à funcionalidade de atendimento ao cliente
fornecida pela Pontica Solutions.
Coleta e relatório de dados (APAS): Coletaremos seus detalhes de localização (incluindo região, país, província
e cidade), ID de provedor e informações de dispositivo (incluindo versão do aplicativo, nível de bateria, sinal de
wi-fi, armazenamento disponível, tipo de rede, versão do sistema operacional, idioma do dispositivo, DPI da tela,
resolução do dispositivo, marca, fabricante, modelo do dispositivo e informações de RAM, ROM e CPU).
Utilizamos tais informações com o propósito de adquirir usuários e para monitorar a eficácia de nossas
publicidades por meio de análise. Temos interesse legítimo em processar essas informações para monitorar a
eficácia dos nossos anúncios.
Dados do jogo (incluindo informações de registro): OpenID, endereço de IP (armazenado apenas em formato
agregado para aprimoramento do servidor), modelo do dispositivo, detalhes da plataforma, posicionamento
geográfico (selecionado manualmente por você), estatísticas de jogo (incluindo níveis e pontuações). Utilizamos
essas informações para identificar você nos registros Bloodhunt e para permitir sua conexão com Bloodhunt.
Isto é necessário para cumprir nosso contrato com você e fornecer Bloodhunt.
Dados de bate-papo de texto: Dados de bate-papo, ID anônimo, informação de identidade (incluindo nome de
usuário, plataforma, hora do comentário, conteúdo do comentário e pontuação de julgamento). Utilizamos essa
informações para facilitar a publicação de suas comunicações com outros usuários. Isto é necessário para
cumprir nosso contrato com você e fornecer a função bate-papo de texto em Bloodhunt.

Dados de atendimento ao cliente: Quando você decide utilizar nosso Atendimento ao Cliente, coletaremos
dados como seu Open ID e informações de jogo (incluindo duração de banimento de conta, razões para o
banimento da conta, razões para silenciamento de conta, tempo de silenciamento, ID de item, número de itens
enviados para o jogador ou excluídos do pacote do jogador, assuntos de e-mails enviados ao jogador, conteúdo
de e-mails enviados ao jogador, data de início e término de silenciamento). Utilizamos essas informações para
aprimorar Bloodhunt, incluindo a funcionalidade do Bloodhunt; e para fornecer soluções para problemas como
endereçamento e corrigir problemas técnicos e bugs. Isto é necessário para cumprir nosso contrato com você e
fornecer Bloodhunt, e prestar assistência em consultas de suporte ao cliente relativas ao Bloodhunt.
Dados de comportamento no jogo: Informações de identidade (incluindo OpenID, País e Role ID), informações
de login (incluindo hora de login, tempo online e modo de jogo) e informações de pagamento (incluindo hora
da compra, valor da compra, informações de itens adquiridos e balanço de moedas no jogo). Utilizamos essas
informações para aprimorar a experiência e recursos de jogo para que você possa usufruir do jogo. Coletamos
informações de pagamento (pelo Steam) em um nível agregado para adaptar o jogo e nossas ofertas no jogo a
fim de fornecer uma ótima experiência de jogo, maximizar a receita e permitir que você faça pagamentos por
meio de uma plataforma de pagamentos de terceiros. Temos interesse legítimo em processar essas informações
para melhorar a experiência do jogo.
Dados de segurança: Informações relativas à segurança (incluindo uma lista de software de hack ou trapaças,
informações da tela no jogo), informações de dispositivo (incluindo configurações do sistema operacional do
dispositivo, informações de dispositivo incluindo marca, modelo, estrutura de CPU, modelo de CPU, versão do
kernel, resolução, pacote de aplicações de software de hack e memória disponível) e informações sobre sua
conexão de internet incluindo, se aplicável, o nome da rede Wi-Fi e uma lista de aplicativos instalados e em
execução. Utilizamos essas informações para tornar seu uso de Bloodhunt seguro. Isto é necessário para cumprir
nosso contrato com você e fornecer Bloodhunt.
Informações sobre crashes (Sentry): Endereço de IP e diretório do jogo. Utilizamos essas informações para
aprimorar a experiência e recursos de jogo para que você possa usufruir do jogo. Coletamos essas informações
após seu consentimento em relação ao processamento de tais dados.
5.

Como armazenamos e compartilhamos suas informações pessoais

Nosso grupo corporativo opera em todo o mundo. De acordo com nosso contrato com você para o fornecimento
do Bloodhunt, suas informações pessoais serão processadas em servidores que podem não estar localizados
onde você mora. Independentemente da localização de nossos servidores, tomamos as medidas adequadas para
salvaguardar seus direitos de acordo com esta Política de Privacidade. Nossos servidores do Bloodhunt estão
localizados nos Estados Unidos, Cingapura e Suécia.
Além disso, suas informações podem ser acessadas de fora de onde você mora por nossas equipes de suporte,
engenharia e outras áreas em todo o mundo, incluindo a Bulgária, Irlanda, Singapura, Suécia e os Estados Unidos.
Ao clicar em “aceitar”, você concorda com a transferência internacional de suas informações a qualquer país
onde nós ou nossos parceiros tenhamos bancos de dados ou afiliadas e, especificamente, à Bulgária, Irlanda,
Singapura, Suécia e aos Estados Unidos.
Somente quando necessário, compartilharemos suas informações pessoais com terceiros. As situações em que
isso ocorre são:
•

Terceiros que prestam serviços auxiliares ao Bloodhunt, incluindo fornecer espaços em servidores na
nuvem para processar as informações identificadas nesta política em um servidor na nuvem, para
inscrever você em nossos boletins informativos (com sua permissão), para fornecer serviços de
relatórios de crash, serviços de suporte ao cliente, processar estatísticas de jogo para fins analíticos,
aprimorar a jogabilidade e processar pagamentos (por exemplo, pelo Stream). Todas as empresas que
prestam serviços para nós estão proibidas de reter, usar ou divulgar suas informações pessoais para
qualquer finalidade que não seja a de nos fornecer seus serviços.

•

Empresas do nosso grupo corporativo que processam suas informações pessoais a fim de operar o
Bloodhunt e conduzir pesquisas para nós. Todas as empresas do grupo em questão só podem usar suas
informações pessoais de acordo com esta Política de Privacidade.

•

Reguladores, autoridades judiciais, agências de aplicação da lei e outros terceiros que atuam em
função da proteção, segurança ou conformidade com a lei. Existem circunstâncias em que somos
legalmente obrigados a divulgar informações sobre você às autoridades, como para cumprir uma
obrigação ou processos legais, fazer cumprir nossos termos, resolver questões relacionadas à segurança
ou fraude ou proteger nossos usuários. Essas divulgações podem ser feitas com ou sem seu
consentimento e com ou sem aviso prévio, em conformidade com os termos de um processo legal
válido, como intimação, ordem judicial ou mandado de busca e apreensão. Normalmente, somos
proibidos de notificá-lo de tais divulgações pelos termos do processo legal. Podemos solicitar seu
consentimento para divulgar informações em resposta à solicitação de uma entidade governamental
quando ela não nos tiver fornecido a intimação, a ordem judicial ou o mandado de busca e apreensão
necessário. Também podemos divulgar suas informações para:

•
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o

fazer cumprir nossos termos e condições e outros acordos, incluindo investigação de qualquer
violação potencial deles;

o

detectar, prevenir ou resolver problemas técnicos, de segurança ou de fraude; ou

o

proteger direitos, propriedade ou segurança nossos, dos nossos usuários, de terceiros ou do
público conforme exigido ou permitido por lei (troca de informações com outras empresas e
organizações para fins de proteção contra fraude e redução de risco de crédito).

Terceiros que adquiram todos ou quase todos os nossos negócios. Também podemos divulgar suas
informações a terceiros se: (a) vendermos, transferirmos, fundirmos, consolidarmos ou reorganizarmos
qualquer parte do nosso negócio, ou fundirmos, adquirirmos ou formarmos uma joint venture com
qualquer outra empresa, caso em que podemos divulgar seus dados a qualquer comprador potencial,
novo proprietário ou outro terceiro envolvido em tal mudança em nossa empresa; ou (b) vendermos
ou transferirmos qualquer um de nossos ativos, caso em que as informações que temos sobre você
podem ser vendidas como parte desses ativos e podem ser transferidas para qualquer comprador
potencial, novo proprietário ou outro terceiro envolvido na venda ou transferência.
A segurança de suas informações pessoais

Comprometemo-nos a manter a privacidade e integridade de suas informações pessoais, independentemente
de onde estiverem armazenadas. Contamos com segurança de informação e políticas de acesso que limitam o
acesso aos nossos sistemas e tecnologia, e protegemos dados por meio do uso de medidas de proteção
tecnológica como criptografia.
Infelizmente, a transmissão de informação pela internet não é completamente segura. Embora implementemos
e mantenhamos medidas razoáveis para proteger suas informações pessoais, não podemos garantir a segurança
das informações transmitidas por Bloodhunt ou pela Internet; qualquer transmissão é feita por sua conta e risco.
7.

Retenção de dados

Não mantemos seus dados por mais tempo do que o necessário, a menos que sejamos obrigados a fazê-lo por
lei. Para obter mais detalhes sobre o período pelo qual mantemos seus dados, veja abaixo.
O registro da conta Bloodhunt, o log-in na conta Bloodhunt, o gerenciamento da conta Bloodhunt e a lista de
amigos da conta Bloodhunt e Log-in (pelo Steam) são armazenados pelo tempo que durar seu uso do Bloodhunt
(a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30 dias). Caso
você não solicite a exclusão de sua conta, seus dados serão mantidos por 1 ano após o encerramento das
operações da Sharkmob, antes de seres excluídos.

Bate-papo de voz (caso você utilize bate-papo de voz em Bloodhunt) é armazenado por 90 dias antes da exclusão
automática (a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30
dias).
A inscrição no boletim informativo (pelo Mailchimp) fica armazenada por 30 dias antes de ser excluída.
O gerenciamento do serviço de e-mail é armazenado pelo tempo que durar seu uso de Bloodhunt (a menos que
uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30 dias).
Os dados de atendimento ao cliente (Bloodhunt) são armazenados pelo tempo que durar seu uso de Bloodhunt
(a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30 dias). Caso
você não solicite a exclusão de sua conta, seus dados serão mantidos por 5 anos.
A coleta e o relatório de dados (APAS) são armazenados por 7 dias antes da exclusão automática.
Dados do jogo (incluindo informação de registro) é armazenado pelo tempo que durar seu uso de Bloodhunt (a
menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30 dias).
Nenhum dado de bate-papo de texto é armazenado.
Os dados de atendimento ao cliente (Bloodhunt) são armazenados pelo tempo que durar seu uso de Bloodhunt
(a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30 dias). Caso
você não solicite a exclusão de sua conta, seus dados serão mantidos por 5 anos.
Os dados de comportamento no jogo ao cliente (Bloodhunt) são armazenados pelo tempo que durar seu uso de
Bloodhunt (a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida, caso em que os dados são excluídos em 30
dias).
Os dados de segurança são armazenados por 90 dias (a menos que uma solicitação de exclusão seja recebida,
caso em que os dados são excluídos em 30 dias) com exceção do seguinte:
- Arquivos maliciosos: Armazenados por 3 anos.
- Informações de hardware, monitoramento de ferramentas de trapaça, identificação de jogador, dados de
operações de jogo e registros de resolução de problemas: armazenados por 30 dias.
- Coleta de amostras de arquivos e memórias: armazenados por 7 dias e então automaticamente excluídos se
as mesmas informações de amostras não aparecerem novamente. Contudo, caso sejam identificados como
arquivos maliciosos, eles serão armazenados por 3 anos.
- Amostras de memórias do jogo maliciosas: Armazenadas por 10 anos (juntamente com a ID da conta associada,
a data de registro e o comportamento do usuário no jogo).
- Para arquivos não maliciosos confirmados: Armazenados por 60 dias.
- Para registros MD5 de arquivos de usuário: Armazenados por 90 dias.
- Ações, coleta de status e coleta de rastros: Armazenados por 90 dias.
- Informações de processo no jogo e informações do sistema: Armazenados por 10 anos e então excluídos
manualmente.
- Autenticação de segurança: Armazenada por 730 dias e então excluída automaticamente.
Informações sobre crashes (Sentry) são armazenadas por 90 dias antes de serem automaticamente excluídas.
Se precisarmos reter sua informação além dos períodos de retenção dispostos acima para, por exemplo, cumprir
leis aplicáveis, nós a armazenaremos separadamente de outros tipos de informações pessoais.

8.

Seus direitos

As leis de algumas jurisdições concedem direitos específicos aos usuários do Bloodhunt, que são definidos nesta
seção.
Esta seção intitulada “Seus direitos” se aplica a usuários localizados nas jurisdições relevantes. Se você estiver
localizado em um território fora de uma jurisdição relevante, consulte os Termos Suplementares Específicos
da Jurisdição para obter uma visão geral de seus direitos e como eles podem ser exercidos.
As subseções intituladas “Acesso”, “Correção” e “Exclusão” também se aplicam a usuários localizados no
Canadá, Argentina, Índia e Rússia.
A subseção intitulada “Publicidade” também se aplica a usuários localizados em Hong Kong, Macau, Japão,
Malásia, Cingapura, Coreia, Tailândia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Brasil,
Camboja, Egito, Índia, Indonésia, Laos, Maldivas, México, Marrocos, Mianmar, Filipinas, Rússia, Sri Lanka,
Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Vietnã.
Dependendo de sua localização, você tem certos direitos em relação às informações pessoais que mantemos
sobre você. Alguns deles só se aplicam em determinadas circunstâncias (conforme estabelecido em mais
detalhes abaixo). Devemos responder a uma solicitação sua para exercer esses direitos sem demora indevida e
pelo menos dentro de um mês (embora isso possa ser prorrogado por mais dois meses em algumas
circunstâncias). Para exercer qualquer um dos seus direitos, entre em contato conosco pelo endereço de e-mail
Privacy@sharkmob.com.
Acesso
Você tem direito de acessar os dados pessoais mantidos a seu respeito e saber como os utilizamos e com quem
os compartilhamos. Se você deseja acessar as informações que temos sobre você, entre em contato conosco
pelo endereço de e-mail Privacy@sharkmob.com.
Portabilidade
Você tem o direito de receber uma cópia de algumas informações pessoais que processamos sobre você. Isso
inclui informações pessoais que processamos com base em seu consentimento ou de acordo com nosso contrato
com você (por exemplo, dados de jogo), conforme descrito acima na seção "Como usamos suas informações
pessoais”. Você tem o direito de receber essas informações em um formato estruturado, comumente usado e
legível por máquina. Você também tem o direito de solicitar a transferência dessas informações pessoais para
outra parte, com algumas exceções. Forneceremos mais informações a você sobre isso se fizer tal solicitação.
Se quiser transferir essas informações pessoais a terceiros, não se esqueça de detalhar essa parte em sua
solicitação. Observe que só podemos fazer isso quando for tecnicamente viável. Podemos não ser capazes de
fornecer informações pessoais se isso interferir nos direitos de outra pessoa (por exemplo, quando fornecer as
informações pessoais que mantemos sobre você revela informações sobre outra pessoa ou nossos segredos
comerciais ou propriedade intelectual).
Correção
Você tem o direito de corrigir qualquer informação pessoal que tenhamos que seja imprecisa. Se você acredita
que temos informações pessoais sobre você e que elas são imprecisas, entre em contato conosco pelo endereço
de e-mail Privacy@sharkmob.com.
Exclusão
Você pode excluir sua conta ou remover certas informações pessoais entrando em contato conosco pelo
endereço de e-mail Privacy@sharkmob.com.
Podemos precisar reter informações pessoais se houver motivos válidos sob as leis de proteção de dados para

que o façamos (por exemplo, para a defesa de ações judiciais ou liberdade de expressão), mas iremos informálo se for esse o caso. Nos casos em que você requisitar que excluamos suas informações pessoais que tenham
sido disponibilizadas ao público no Serviço e tal exclusão for arrazoada, tomaremos providências razoáveis para
tentar informar outras pessoas que também estejam exibindo essas informações ou estejam disponibilizando
link para essas informações para que também as excluam.
Restrição de processamento apenas para armazenamento
Você tem o direito de exigir que paremos de processar as informações pessoais que mantemos sobre você,
exceto para fins de armazenamento em determinadas circunstâncias. Observe, no entanto, que se pararmos de
processar as informações pessoais, poderemos usá-las novamente se houver motivos válidos sob as leis de
proteção de dados para que o façamos (por exemplo, para a defesa de ações judiciais ou para a proteção de
terceiros). Conforme descrito acima, quando concordamos em interromper o processamento das informações
pessoais, tentaremos avisar a terceiros a quem divulgamos as informações pessoais em questão para que eles
também possam interromper o processamento.
Objeção
Você tem o direito de se opor ao nosso processamento de suas informações pessoais. Consideraremos sua
solicitação em outras circunstâncias, conforme detalhado abaixo, entrando em contato conosco pelo email Privacy@sharkmob.com.
Na medida em que previsto pelas regulamentações e leis aplicáveis, você poderá suspender qualquer
consentimento fornecido anteriormente por você a nós para determinadas atividades de processamento
entrando em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com. Quando o consentimento for necessário
para processar suas informações pessoais, se você não consentir com o processamento ou retirar seu
consentimento, podemos não ser capazes de fornecer o serviço esperado.
Anúncios
Podemos, de tempos em tempos, enviar-lhe anúncios quando considerarmos necessário (por exemplo, quando
suspendemos temporariamente o acesso ao Serviço para manutenção, segurança, privacidade ou comunicações
relacionadas à administração). Não é possível recusar o recebimento dos anúncios relacionados ao serviço, que
não são de natureza promocional.
Publicidade
Você pode optar por parar de receber publicidade personalizada ou promoções de marketing ao usar o Serviço.
Basta clicar no botão “cancelar inscrição” em nosso boletim informativo ou entrar em contato conosco pelo email Privacy@sharkmob.com.
9.

Contato e reclamações

Dúvidas, solicitações e comentários relativos a esta Política de Privacidade são bem-vindos e devem ser
direcionados ao e-mail Privacy@sharkmob.com.
Caso deseje fazer uma reclamação sobre como processamos suas informações pessoais, entre em contato
conosco em primeira instância pelo e-mail Privacy@sharkmob.com e faremos o possível para atender sua
solicitação o mais rápido possível. Isso sem prejuízo do seu direito de apresentar uma reclamação junto à
autoridade de proteção de dados do país em que você mora ou trabalha, onde acredita que infringimos as leis
de proteção de dados.
10.

Alterações

Se fizermos alterações substanciais a esta Política de Privacidade, publicaremos a versão atualizada aqui.
Consulte esta página com frequência para ver se há alguma atualização ou alteração nesta Política de
Privacidade.

11.

Idioma

Exceto se de outra forma prescrito por lei, no caso de qualquer discrepância ou inconsistência entre a versão
em inglês e a versão no idioma local desta Política de Privacidade, a versão em inglês prevalecerá.

TERMOS SUPLEMENTARES – ESPECÍFICOS DA JURISDIÇÃO
As leis de algumas jurisdições contém termos adicionais para usuários do Bloodhunt, definidos nesta seção.
Se você for um usuário localizado em uma das jurisdições abaixo, os termos definidos abaixo sob o nome de
sua jurisdição se aplicam a você, além dos termos definidos em nossa Política de Privacidade acima.
Argélia
Ao usar Bloodhunt, você nos dá seu consentimento para coleta, armazenamento, tratamento e uso de suas
informações pessoais e transferência de suas informações pessoais para terceiros (provedores de nuvem locais
para fazer backup de seus dados ou nossos afiliados em todo o mundo para nos ajudar a fornecer o Bloodhunt)
localizados na Bulgária, Irlanda, Singapura, Suécia e nos Estados Unidos (conforme descrito na Política de
Privacidade), onde são tratadas de forma manual e eletrônica.
Argentina
Seus direitos
Se você não estiver satisfeito com nossa resposta a sua solicitação de acesso, correção ou exclusão de suas
informações pessoais ou sua reclamação de privacidade em relação a suas informações pessoais, pode entrar
em contato com a Agência de Acesso a Informações Públicas pelo e-mail: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso
2°, Ciudad de Buenos Aires (Telefone: +5411 3988-3968 ou e-mail: datospersonales@aaip.gob.ar).
Transferências de dados
Embora tomemos medidas razoáveis para garantir que terceiros destinatários de suas informações pessoais
cumpram as leis de privacidade semelhantes às de sua jurisdição, ao nos fornecer suas informações pessoais e
ao usar o Bloodhunt, você concorda com a transferência de suas informações pessoais para uma jurisdição onde
as leis de privacidade podem não oferecer o mesmo nível de proteção que as leis aplicadas na Argentina.
Austrália
Destinatários estrangeiros
Tomamos medidas razoáveis para garantir que terceiros destinatários de suas informações pessoais localizados
fora da Austrália lidem com suas informações pessoais de maneira consistente com as leis de privacidade
australianas. No entanto, você reconhece que não controlamos nem assumimos nenhuma responsabilidade
pelos atos e omissões desses recebedores terceiros.
Acesso
Você tem direito de acessar os dados pessoais mantidos a seu respeito e saber como os utilizamos e com quem
os compartilhamos. É possível ter acesso aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta
ao se conectar a sua conta. Se acreditar que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito, queira entrar
em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Correção
Você tem o direito de corrigir qualquer informação pessoal que tenhamos que seja imprecisa. É possível ter
acesso aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta ao se conectar a sua conta. Se
acreditar que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito que contenham informações incorretas,
queira entrar em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Crianças
Se você for menor de 18 anos, você se compromete a obter o consentimento de seus pais ou responsáveis legais
para cadastrar uma conta e utilizar o Bloodhunt.

Atuar anonimamente
Sempre que possível, daremos a você a opção de não se identificar ou usar um pseudônimo ao registrar uma
conta ou usar o Bloodhunt. Você reconhece que, se não nos fornecer suas informações pessoais, podemos não
ser capazes de lhe fornecer acesso a certos recursos ou seções do Bloodhunt, incluindo integração de mídia
social e compras.
Seus direitos
Se você não estiver satisfeito com nossa resposta à sua solicitação de acesso, correção de suas informações
pessoais ou sua reclamação de privacidade a respeito de suas informações pessoais, pode entrar em contato
com o Escritório do Comissário de Informação da Austrália (telefone +61 1300 363 992 ou e-mail
enquiries@oaic.gov.au).
Transferências de dados
Embora tomemos medidas razoáveis para garantir que terceiros destinatários de suas informações pessoais
cumpram as leis de privacidade semelhantes às de sua jurisdição, você reconhece e concorda que não podemos
controlar as ações de terceiros destinatários e, portanto, não podemos garantir que eles cumprirão essas leis de
privacidade.
Bangladesh
Contrato
Ao aceitar esta Política de Privacidade, você declara expressamente que nos autoriza a coletar, usar, armazenar
e processar seus dados pessoais, incluindo a divulgação a terceiros, na medida prevista nesta Política de
Privacidade. Ao clicar em “aceitar”, você concorda com a transferência internacional de suas informações a
qualquer país onde tenhamos bancos de dados ou afiliadas e, especificamente, à Bulgária, Irlanda, Singapura,
Suécia e aos Estados Unidos.
Restrição de idade
Para utilizar o Bloodhunt, você declara que tem pelo menos 18 anos de idade e, portanto, é legalmente capaz
de celebrar contratos vinculativos.
Brasil
Esta seção se aplica a usuários localizados no Brasil:
Revogação de consentimento
Sempre que usamos suas informações pessoais com base em seu consentimento, você pode revogar o
consentimento que deu anteriormente para sua coleta, uso e divulgação, sujeito às limitações contratuais ou
legais. Para revogar tal consentimento, você pode encerrar sua conta ou entrar em contato pelo e-mail
Privacy@sharkmob.com. Isso pode afetar nosso fornecimento do Bloodhunt a você.
Consentimento dos pais e responsáveis legais
Se você tem menos de 18 anos, não deve usar o Bloodhunt para qualquer finalidade sem que antes seus pais ou
responsáveis concordem com esta Política de Privacidade (no nome deles e no seu). Não coletamos
intencionalmente informações pessoais de menores de 18 anos sem esse consentimento. Entre em contato com
nosso Diretor de Proteção de Dados se você acredita que detemos informações pessoais de um menor de 18
anos sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Investigaremos (e removeremos) essas informações
pessoais imediatamente.
AO ACEITAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ DECLARA EXPRESSAMENTE QUE NOS AUTORIZA A COLETAR,
USAR, ARMAZENAR E PROCESSAR SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO A TERCEIROS, NA

EXTENSÃO DISPONIBILIZADA POR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Califórnia
Esta seção aplica-se aos residentes da Califórnia cobertos pela Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia
de 2018 (“CCPA”).
Coleta e divulgação de informações pessoais
Nos últimos 12 meses, coletamos e divulgamos as seguintes categorias de informações pessoais de ou sobre você
ou seu dispositivo:
•

Identificadores, como seu endereço de e-mail, código de verificação, idioma, região, nome de usuário,
senha, endereço de IP e OpenID. Essas informações são coletadas diretamente de você.
• Internet ou outras informações de atividade de rede eletrônica, como suas informações sobre o uso do
Bloodhunt e outras Informações do Dispositivo, conforme descrito na Política de Privacidade. Essas
informações são coletadas diretamente de você e do seu dispositivo.
Coletamos suas informações pessoais para os seguintes fins:
•
•
•
•

Fornecer o Bloodhunt, manter sua conta, prestar serviço ao cliente, monitorar suas informações de
pagamentos (incluindo hora da compra, valor da compra, informações de itens adquiridos e balanço
de moedas no jogo).
Melhorar nossos serviços, incluindo a funcionalidade do Bloodhunt.
Segurança e verificação, inclusive para prevenir e detectar atividades fraudulentas
Abordar e corrigir problemas técnicos e erros.

Para obter informações adicionais sobre a finalidade de cada tipo de informação pessoal, consulte esta tabela
na parte principal da Política de Privacidade.
•
•
•
•
•

Divulgamos informações pessoais para os seguintes tipos de entidades:
Outras empresas de nosso grupo corporativo que processam suas informações pessoais para operar o
Bloodhunt.
Outras empresas que prestam serviços em nosso nome em suporte ao Bloodhunt e que estão proibidas
por contrato de reter, usar ou divulgar informações pessoais para qualquer fim que não seja o de nos
fornecer seus serviços.
Reguladores, autoridades judiciais, agências de aplicação da lei.
Entidades que adquiram todos ou quase todos os nossos negócios.

Nos últimos 12 meses, não vendemos Informações Pessoais de residentes da Califórnia dentro do significado
de “vender” na CCPA.
Direitos sob a CCPA
Se você é um residente da Califórnia, tem o direito de:
•

•

Solicitar que revelemos a você gratuitamente as seguintes informações do período de 12 meses
anteriores à sua solicitação:
o Categorias de informações pessoais sobre você que coletamos;
o Categorias de fontes das quais as informações pessoais foram coletadas;
o a finalidade de coletar informações pessoais sobre você;
o Categorias de terceiros a quem divulgamos informações pessoais sobre você, categorias de
informações pessoais que foram divulgadas (se aplicável) e a finalidade da divulgação das
informações pessoais sobre você; e
o as informações pessoais específicas que coletamos sobre você;
Solicitar a exclusão de informações pessoais que coletamos de você, a menos que a CCPA reconheça

uma exceção; e
Não sofrer discriminação ilegal por exercer seus direitos, incluindo o fornecimento de um nível ou
qualidade diferente de serviços ou a negação de bens ou serviços a você quando você exerce seus
direitos sob a CCPA.
Nosso objetivo é atender a todas as solicitações verificadas dentro de 45 dias de acordo com a CCPA Se
necessário, extensões de 45 dias adicionais serão acompanhadas de uma explicação para o atraso.
•

Como exercer seus direitos
Primeiro, você pode fazer login em sua conta e gerenciar seus dados a partir dela. Se você for um residente da
Califórnia a quem a CCPA se aplica, também pode exercer seus direitos, se houver, em relação a outros dados
entrando em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Canadá
Se você está localizado no Canadá e deseja obter informações por escrito sobre nossas políticas e práticas com
relação aos nossos provedores de serviços localizados fora do Canadá, pode entrar em contato conosco pelo email Privacy@sharkmob.com. Nossos especialistas em privacidade que monitoram este endereço de e-mail
também são capazes de responder a quaisquer perguntas que os usuários possam ter sobre a coleta, uso,
divulgação ou armazenamento de informações pessoais por nossos provedores de serviços.
Quando usamos provedores de serviços que podem ter acesso às suas informações pessoais, exigimos que eles
tenham padrões de privacidade e segurança comparáveis aos nossos. Usamos contratos e outras medidas com
nossos prestadores de serviços para manter a confidencialidade e segurança de suas informações pessoais e
para evitar que sejam usadas para qualquer finalidade diferente daquela prevista nesta Política de Privacidade
Colômbia
Idioma
Esta Política de Privacidade é fornecida em espanhol para usuários localizados na Colômbia. Em caso de disputa,
a versão em espanhol desta Política de Privacidade prevalecerá.
Como usamos suas informações pessoais
A partir da entrada em vigor desta Política de Privacidade, no momento da coleta de seus dados pessoais,
solicitaremos sua autorização prévia e informaremos sobre as finalidades específicas do tratamento de seus
dados pessoais para os quais tal consentimento é obtido ao abrigo da Política de Privacidade.
Sua autorização pode ser expressa (i) por escrito, (ii) oralmente ou (iii) por meio de condutas inequívocas que
nos permitem concluir razoavelmente que sua autorização foi concedida, como o ato de aceitar a Política de
Privacidade. Podemos guardar evidências das referidas autorizações, respeitando os princípios de
confidencialidade e privacidade das informações.
Seus direitos
Como titular dos dados, você tem direitos, incluindo (i) acessar, atualizar e retificar seus dados pessoais; (ii)
solicitar uma cópia do consentimento que você nos deu; (iii) ser informado sobre como processamos seus dados
pessoais; (iv) apresentar reclamações perante a autoridade de proteção de dados do seu país; (v) revogar o
consentimento que você nos deu para processar seus dados pessoais, a menos que o processamento seja
baseado em motivos legítimos convincentes ou seja necessário por motivos legais; (vi) solicitar a supressão dos
seus dados pessoais (direito à exclusão); e (vii) acessar livremente suas informações.
Você pode entrar em contato conosco se quiser exercer algum desses direitos por meio de nossas informações
de contato na seção “Contato e reclamações” desta Política de Privacidade.
Processo para o exercício de seus direitos

•

•

Egito

Consultas (direitos de acesso): Você pode enviar consultas sobre o processamento de seus dados
pessoais por nós. As consultas serão tratadas no prazo máximo de dez dias úteis a partir da data de
recebimento. Quando não for possível tratar da consulta no referido prazo, você será informado dos
motivos do atraso e indicaremos a data em que ela será tratada, que em nenhum caso poderá
ultrapassar cinco dias úteis após o fim do primeiro prazo.
Reclamações (direito de correção e exclusão): Você tem o direito de apresentar reclamações em
relação ao processamento de seus dados pessoais descrevendo de forma clara os fatos que deram
origem à sua reclamação. O prazo para tratar da reclamação é de 15 (quinze) dias úteis a partir da data
do recebimento. Quando não for possível tratar da reclamação dentro do referido prazo, você será
informado dos motivos do atraso e da data em que ela será tratada, que não pode, em nenhum caso,
ultrapassar oito dias úteis após o término do primeiro prazo.

Ao clicar em “aceitar” ou ao prosseguir com o processo de inscrição, você reconhece que leu, compreendeu e
consente com esta Política de Privacidade. Se você não concorda com esta Política de Privacidade, você não
deve participar do Bloodhunt.
Você está reconhecendo seu consentimento para o processamento, armazenamento e transferência
internacional de seus dados pessoais. A transferência internacional pode ocorrer para qualquer país no qual
tenhamos bancos de dados ou afiliados, em especial, Bulgária, Irlanda, Singapura, Suécia e Estados Unidos.
Você também reconhece seu consentimento em receber nossas mensagens de marketing, seja por meio de emails, pop-ups ou outros.
Se você for um novo usuário, terá sete dias para nos informar de qualquer objeção que possa ter a esta Política
de Privacidade.
Como titular de dados egípcio, você tem certos direitos de acordo com a Lei Egípcia de Proteção de Dados
Pessoais.
França
Seus direitos
Instruções para o processamento de seus dados pessoais após sua morte
Você tem o direito de nos fornecer instruções gerais ou específicas para a retenção, exclusão e comunicação de
seus dados pessoais após sua morte.
As instruções específicas são válidas apenas para as atividades de processamento aqui mencionadas e o
processamento dessas instruções está sujeito ao seu consentimento específico.
Você pode alterar ou revogar suas instruções a qualquer momento.
Você pode designar uma pessoa responsável pela implementação de suas instruções. Essa pessoa será
informada de suas instruções, em caso de falecimento, e terá o direito de nos solicitar a sua implementação. Na
ausência de designação ou, salvo disposição em contrário, em caso de morte da pessoa designada, seus
herdeiros terão o direito de ser informados de suas instruções e de solicitar a sua implementação.
Quando quiser nos fornecer tais instruções, entre em contato conosco pelo endereço de e-mail
Privacy@sharkmob.com.
Hong Kong
Como um objeto de dados de Hong Kong, você possui direitos legais com relação aos dados pessoais que
armazenamos a seu respeito (na medida em que seja permitido segundo as regulamentações e leis aplicáveis).
Você tem direito de fazer uma solicitação de acesso a um objeto para receber uma cópia dos dados processados

por nós a seu respeito, a uma solicitação de correção de dados, além do direito de recusar que seus dados
pessoais sejam utilizados para fins de marketing direto. Poderá ser cobrada uma taxa por nós para atender a
uma solicitação de acesso de dados.
Índia
Restrições etárias
É exigida permissão dos pais para menores de 18 anos usarem o Bloodhunt.
Dados Pessoais Sigilosos
Dados Pessoais Sigilosos segundo a legislação local incluem senhas, informações financeiras (como conta
bancária, cartão de crédito, cartão de débito ou outros dados de instrumentos de pagamento), dados
biométricos, prontuários de saúde física ou mental, registros de vida sexual ou orientação sexual e/ou registros
ou prontuários médicos, mas não incluem informações disponíveis em domínio público ou fornecidas segundo
as leis da Índia, incluindo a Lei de Direito à Informação de 2005.
Compartilhamento dos Seus Dados Pessoais Sigilosos
Quando autorizamos terceiros a coletar e utilizar Dados Pessoais Sigilosos, tomamos medidas razoáveis para
garantir que terceiros não revelem adicionalmente os Dados Pessoais Sigilosos na medida exigida pela legislação
aplicável.
Suspensão de consentimento
Na medida em que previsto pelas regulamentações e leis aplicáveis, você poderá suspender qualquer
consentimento fornecido anteriormente por você a nós para determinadas atividades de processamento
entrando em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com. Quando for exigido consentimento para
processar seus dados pessoais, se não autorizar o processamento ou se suspender seu consentimento, não
poderemos prestar o serviço esperado.
Indonésia
Consentimento
Ao aceitar e consentir com esta Política de Privacidade, você estará concordando que podemos coletar, usar e
compartilhar seus dados pessoais de acordo com esta Política de Privacidade e suas eventuais revisões. Se não
concordar com esta Política de Privacidade, você não deverá acessar ou utilizar nossos serviços e teremos o
direito de não lhe conceder acesso a nossos serviços.
Consentimento dos pais e responsáveis legais
Se você for menor de 21 anos, você se compromete a obter o consentimento de seus pais ou responsáveis legais
para cadastrar uma conta e utilizar o Bloodhunt.
Direitos do Objeto de Dados
Você tem direito de acessar seus dados pessoais armazenados em Bloodhunt de tempos em tempos de acordo
com as leis e regulamentações aplicáveis de privacidade de dados da Indonésia.
Violação de Dados
Se nos abstivermos de manter o sigilo de seus dados pessoais no Bloodhunt, notificaremos você por meio dos
dados de contato fornecidos por você ou pelo Bloodhunt, na medida exigida pelas leis e regulamentações locais.
Manutenção de dados
Manteremos seus dados pessoais de acordo com as exigências legais.

Notificação de Alterações nesta Política de Privacidade
Caso não manifeste expressamente objeção a qualquer versão alterada desta Política de Privacidade em 14
(quatorze) dias a contar da data de disponibilização da respectiva versão alterada desta Política de Privacidade,
será considerado que aceitou as alterações e concordou com a nova Política de Privacidade. No entanto, você
poderá parar de usar ou acessar o Bloodhunt cancelando a assinatura ou interrompendo seu uso do Bloodhunt a
qualquer momento, caso deixe de concordar com a Política de Privacidade alterada.
Dados Corretos e Consentimento de Terceiros
Você é responsável por se certificar de que quaisquer dados pessoais que nos forem fornecidos por você estão
corretos e atualizados. Com o intuito de confirmar que as informações estão corretas, podemos ainda verificar
as informações fornecidas a nós, a qualquer momento Você declara neste ato que obteve todos os
consentimentos necessários antes de nos fornecer dados pessoais de quaisquer outras pessoas (por exemplo,
para ofertas por indicação), hipótese em que sempre presumiremos que você já obteve consentimento prévio
e assim, você será responsável por quaisquer pretensões de qualquer natureza formuladas por qualquer parte
como resultado da falta desse(s) consentimento(s).
Japão
Idade Mínima
Você possui no mínimo 20 anos de idade para utilizar o Bloodhunt. Do contrário, é necessário o consentimento
dos pais.
Consentimento com a transferência a terceiros
Ao clicar em “aceitar”, você concorda com a transferência de seus dados pessoais a terceiros, que poderá incluir
a transferência internacional de suas informações a qualquer país onde tenhamos bancos de dados ou afiliadas
e, especificamente, à Bulgária, Irlanda, Singapura, Suécia e aos Estados Unidos.
Consentimento
Ao clicar em “aceitar”, você concorda com a transferência internacional de suas informações a qualquer país
onde tenhamos bancos de dados ou afiliadas e, especificamente, aos Estados Unidos, Singapura e Suécia.
Seus direitos
Você poderá solicitar que informemos os objetivos do uso, que revelemos, efetuemos uma correção,
descontinuemos o uso ou fornecimento e/ou excluamos todos e quaisquer de seus dados pessoais armazenados
por nós, na medida prevista pela Lei de Proteção de Dados Pessoais do Japão. Se desejar efetuar essas
solicitações, queira entrar em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Reino da Arábia Saudita
Você concorda com a coleta, uso, revelação, exportação (na medida permitida pelas leis aplicáveis) e
armazenamento de seus Dados Pessoais conforme descrito nesta Política de Privacidade.
Kuwait
Você declara ter no mínimo 21 anos de idade ou ter 18 anos de idade e ter obtido o consentimento dos
pais/responsáveis legais e, assim, ser competente legalmente para celebrar contratos segundo as
regulamentações e leis aplicáveis do Kuwait.
Ao aceitar esta Política de Privacidade, você declara expressamente que nos autoriza a coletar, utilizar,
armazenar e processar seus dados pessoais e revelar esses dados a terceiros, dentro ou fora do Kuwait,
conforme dispõe esta Política de Privacidade.

Região Administrativa Especial de Macau
Você tem direito de não fornecer seus dados pessoais. No entanto, como resultado, não poderemos lhe oferecer
o Bloodhunt. Como objeto de dados da Região Administrativa Especial de Macau, você tem direitos legais com
relação a seus dados pessoais (na medida permitida pelas regulamentações e leis aplicáveis). Você tem direito
de efetuar uma solicitação de acesso a um objeto para solicitar uma cópia dos dados processados por nós a seu
respeito, de solicitar uma correção de dados e tem o direito de recusar o uso de seus dados pessoais
para marketing ou quaisquer outras formas de prospecção comercial ou com base em qualquer alegação de
natureza pessoal. Poderá ser cobrada uma taxa por nós para atender a uma solicitação de acesso de dados.
Malásia
Idioma desta Política de Privacidade
Na eventualidade de qualquer discrepância ou divergência entre a versão em inglês e a versão em malaio desta
Política de Privacidade, a versão em inglês prevalecerá.
Consentimento dos pais e responsáveis legais
Se você for menor de 18 anos, não utilize o Bloodhunt.
Se aceitar esta Política de Privacidade para que um menor acesse e utilize o Bloodhunt, você estará concordando
neste ato com o fornecimento de dados pessoais do menor para serem processados de acordo com esta Política
de Privacidade e você aceita e obriga-se pessoalmente a se vincular aos termos desta Política de Privacidade.
Você ainda se obriga neste ato a assumir a responsabilidade pelos atos desse menor e pelo cumprimento desta
Política de Privacidade pelo menor.
Seus direitos
Direito de acesso: Você tem o direito de solicitar acesso a seus dados pessoais coletados por nós e processados
por nós ou em nosso nome e de obter uma cópia desses dados. Reservamos o direito de cobrar pelo acesso a
seus dados pessoais nos valores permitidos por lei.
Ao atender a uma solicitação de acesso de dados, estamos autorizados a solicitar certas informações para
verificar a identidade do solicitante a fim de garantir que ele é a pessoa com direito legal de efetuar a solicitação
de acesso de dados.
Direito à correção: Você poderá solicitar a correção de seus dados pessoais. Ao atender a uma solicitação de
correção de dados, estamos autorizados a solicitar certas informações para verificar a identidade do solicitante
a fim de garantir que ele é a pessoa com direito legal de efetuar a solicitação de correção de dados.
Direito de limitar o processamento de seus dados pessoais: Você poderá solicitar que seja limitado o
processamento de seus dados pessoais utilizando os dados de contato fornecidos acima. Contudo, isso pode
afetar nosso fornecimento do Bloodhunt a você.
Contato
Para proteger seus dados pessoais e processar reclamações referentes a seus dados pessoais, nomeamos o
seguinte departamento como responsável por gerenciar e proteger seus dados pessoais.
Nosso diretor de proteção de dados responsável pelo gerenciamento e segurança de seus dados pessoais
•
México
Idioma

E-mail: Privacy@sharkmob.com

Esta Política de Privacidade é fornecida em espanhol a usuários localizados no México. Em caso de controvérsia,
a versão em espanhol desta Política de Privacidade prevalecerá.
Restrições etárias
Você somente poderá utilizar o Bloodhunt se for maior de 18 anos ou com o consentimento de seus
pais/responsáveis legais com esta Política de Privacidade (tanto para eles mesmos quanto em seu nome).
Tipos de Dados Pessoais Utilizados por Nós
Para fins de esclarecimento, na seção 1 "Tipos de Dados Pessoais Utilizados por Nós” e seção 2 “Como utilizamos
seus dados pessoais”, é possível encontrar detalhes completos sobre os dados pessoais utilizados por nós. Por
isso, fornecemos a você informações completas sobre os dados pessoais utilizados por nós, em termos da Lei
Federal de Proteção de Dados Pessoais mantidos por Partes Privadas e outras regulamentações aplicáveis.
Objetivos do Processamento
Alguns dos objetivos do processamento informados acima são para fins voluntários, inclusive para lhe exibir
publicidade e recomendações personalizadas. Podemos ainda utilizar seus dados pessoais para envio voluntário
de informações a seu e-mail que podemos considerar pertinentes a você. Você poderá recusar o processamento
de seus dados pessoais para fins voluntários como informado na seção “Seus Direitos” abaixo.
Informamos que podemos utilizar seus dados pessoais ainda para atender solicitações ou cumprir obrigações
legais de autoridades competentes, reivindicar ou defender nossos direitos perante autoridades competentes /
autoridades judiciais, atender a solicitações que você nos enviar com relação a seus dados pessoais e efetuar a
transferência de dados pessoais especificada na seção 3 “Como armazenamos e compartilhamos seus dados
pessoais”.
Consentimento com Transferência de Dados
De modo geral, não exigimos seu consentimento para efetuar as transferências especificadas na seção 3 “Como
armazenamos e compartilhamos seus dados pessoais”. No entanto, exigimos seu consentimento com
transferências de seus dados pessoais a terceiros que adquiram todos ou praticamente todos os nossos negócios
ou a nós.
Ao usar o Bloodhunt e nos fornecer seus dados pessoais, você estará concordando com as transferências de
dados especificadas acima que exigem seu consentimento. Você poderá exercer seus direitos a respeito de seus
dados pessoais informados na seção “Seus Direitos” abaixo.
Seus direitos
As subseções intituladas “Acesso”, “Correção”, “Exclusão”, “Recusa”, “Restrição de Processamento Apenas a
Armazenamento“, que inclui a limitação de uso e revelação de seus dados pessoais, e “Publicidade” contida na
Seção “Seus Direitos” acima também se aplicam a usuários localizados no México.
Você ainda tem direito de revogar o consentimento fornecido por você a nós para processamento de seus dados
pessoais.
Para exercer quaisquer de seus direitos, entre em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados pelo e-mail
Privacy@sharkmob.com.
Para saber mais sobre seus direitos, bem como os meios, procedimentos e exigências aplicáveis ao exercício de
quaisquer de seus direitos, queira entrar em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados pelo e-mail
Privacy@sharkmob.com.
Marrocos
A proteção de sua privacidade é um princípio importante para nós. Coletamos informações para fins

estritamente necessários para uso apropriado do Bloodhunt.
Ao aceitar estas condições de uso, você estará concordando expressamente que seus dados pessoais poderão
estar sujeitos a processamento pelo Bloodhunt.
Queira notar:
•
•
•
•

a Controladora de Dados é a Sharkmob AB, e-mail: Privacy@sharkmob.com.
os propósitos do processamento para os quais se destinam os dados constam na tabela da seção "Como
usamos suas informações pessoais".
os recebedores ou categorias de recebedores constam no segundo parágrafo da seção "Como
armazenamos e compartilhamos Seus Dados Pessoais”.
quer as respostas das questões sejam obrigatórias ou opcionais, bem como as possíveis consequências
de uma falta de resposta: verifique a seção "Como usamos suas informações pessoais" e a seção "Seus
direitos" (subseção "Recusa").

Nova Zelândia
Esta seção é aplicável a usuários localizados na Nova Zelândia:
Recebedores internacionais
Tomamos medidas razoáveis para garantir que recebedores terceiros de seus dados pessoais localizados fora da
Nova Zelândia processem seus dados pessoais de maneira condizente com as leis de privacidade da Nova
Zelândia. No entanto, você reconhece que não controlamos nem assumimos nenhuma responsabilidade pelos
atos e omissões desses recebedores terceiros.
Acesso
Você tem direito de acessar os dados pessoais mantidos a seu respeito e saber como os utilizamos e com quem
os compartilhamos. É possível ter acesso aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta
ao se conectar a sua conta. Se acreditar que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito, queira entrar
em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Correção
Você tem direito de solicitar a correção de quaisquer de seus dados pessoais mantidos por nós que estejam
incorretos. É possível ter acesso aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta ao se
conectar a sua conta. Se acreditar que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito que contenham
informações incorretas, queira entrar em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Crianças
Se você for menor de 16 anos, você se compromete a obter o consentimento de seus pais ou responsáveis legais
para cadastrar uma conta e utilizar o Bloodhunt.
Seus direitos
Se estiver insatisfeito com nossa resposta a sua solicitação de acesso ou correção de seus dados pessoais ou a
uma reclamação sua de privacidade a respeito de seus dados pessoais, você poderá entrar em contato com o
Escritório do Comissário de Privacidade da Nova Zelândia (www.privacy.org.nz).
Transferências de dados
Embora tomemos medidas razoáveis para garantir que terceiros que recebam seus dados pessoais cumpram
leis de privacidade análogas às de sua jurisdição, você reconhece e concorda que não está ao nosso alcance
controlar os atos de recebedores terceiros e, assim, não podemos garantir que eles cumprirão essas leis de

privacidade.
Peru
Transferências e delegações de dados pessoais ocorrem conforme estabelecido nesta Política de Privacidade e
na seção “República da Coreia”.
Você poderá exercer direitos referentes à proteção de dados pessoais solicitando acesso a seus dados pessoais
ou à correção, exclusão ou suspensão do processamento de seus dados pessoais etc. de acordo com a legislação
aplicável, como a Lei de Proteção de Dados Pessoais (a “Lei”).
Você ainda poderá exercer esses direitos por meio de seus responsáveis legais ou de alguém autorizado por
você a exercer os direitos. No entanto, nessa hipótese, você deverá nos enviar uma procuração de acordo com
a Lei.
Mediante sua solicitação, tomaremos as medidas necessárias sem atraso de acordo com a legislação aplicável,
como a Lei.
É possível ainda suspender seu consentimento ou exigir a suspensão do processamento de dados pessoais a
qualquer momento.
Se considerar que sua solicitação não foi atendida, você poderá apresentar uma reivindicação à Autoridade
Nacional Peruana de Proteção de Dados Pessoais.
Contato
Para proteger seus dados pessoais e processar reclamações referentes a seus dados pessoais, nomeamos o
seguinte departamento como responsável por gerenciar e proteger seus dados pessoais.
•
•

• Equipe de Proteção de Dados, responsável pelo gerenciamento e segurança de seus dados pessoais
Contato: Privacy@sharkmob.com

Idade Mínima
Idade Mínima
Você deve ter no mínimo 18 anos de idade para utilizar o Bloodhunt.
Seus direitos
São seus direitos:
•
•
•
•
•

Direito de ser informado. Você terá, em determinadas circunstâncias, o direito de ser informado de que
dados pessoais a seu respeito estão sendo ou foram processados, inclusive da existência de definição
de perfil e tomada de decisões automatizada.
Direito à recusa. Você terá, em determinadas circunstâncias, o direito de recusar o processamento de
seus dados pessoais, incluindo o processamento para marketing direto, definição de perfil ou
processamento automatizado.
Direito de acesso. Você terá, em determinadas circunstâncias, o direito de ter acesso razoável a seus
dados pessoais, mediante solicitação.
Direito à retificação. Você terá, em determinadas circunstâncias, o direito de contestar uma inexatidão
ou erro em seus dados pessoais e determinar nossa correção, salvo se a solicitação for vexatória ou
desarrazoada de forma diversa.
Direito à exclusão ou bloqueio. Você terá, em determinadas circunstâncias, o direito de suspender,
retirar ou pleitear o bloqueio, remoção ou destruição de seus dados pessoais.

Consentimento

Ao consentir com esta Política de Privacidade, você concorda com nossa:
coleta e processamento de seus dados pessoais conforme descrito na seção “Como utilizamos Seus Dados
Pessoais” acima;
• Compartilhamento de seus dados pessoais com terceiros, empresas de nosso grupo corporativo e terceiros
que adquirirem todos ou praticamente todos os nossos negócios ou que nos adquirirem, conforme descrito
nesta Política de Privacidade e para os fins ora informados; e:
transferência ou armazenamento de seus dados pessoais a destinos ou em destinos fora das Filipinas conforme
descrito na seção “Como armazenamos e compartilhamos Seus Dados Pessoais” acima.
Qatar
Se utilizar o Bloodhunt no Qatar, você concorda (para os fins da Lei No 13 de Proteção de Dados Pessoais de
2016 e suas eventuais emendas) com o processamento de suas informações de acordo com esta Política de
Privacidade.
República da Coreia
Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados Pessoais
Delegação de Processamento
Para a prestação dos serviços especificados nesta Política de Privacidade, delegaremos o processamento de seus
dados pessoais aos seguintes prestadores de serviço profissionais e serviços delegados:
Mailchimp - Inscrição no boletim informativo do Bloodhunt
Pontica Solutions - Serviços de suporte ao cliente
Zendesk - Serviços de suporte ao cliente
Sentry - Serviços de relatórios de crash
Google Cloud Platform - Armazenamento em nuvem (back-end)
Microsoft Azure - Armazenamento em nuvem

Transferência Internacionais de Dados Pessoais
Transferimos dados pessoais a terceiros no exterior. Verifique a lista abaixo para se informar sobre os
recebedores relevantes, país de transferência, data e método de transferência, tipos de informações pessoais,
objetivo de uso pelo recebedor.

Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)
Informações transferidas para os Estados Unidos de tempos em tempos. Informações pessoais incluem:
endereço de e-mail, histórico de entregas de e-mails transacionais (com carimbo de data/hora, endereço de email do recebedor, corpo do e-mail). As informações são usadas para inscrição no boletim informativo através
do Site de Recrutamento e do recrutamento de usuários para o Bloodhunt. Pelo período de manutenção de
dados especificado em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados Pessoais”

Zendesk
(https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy)
Informações transferidas para Irlanda, Singapura e Suécia de tempos em tempos. Informações pessoais incluem:
Dados referentes ao suporte ao cliente. As informações são usadas para os serviços de suporte ao cliente. Pelo
período de manutenção de dados especificado em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados
Pessoais”

Pontica Solutions
(https://ponticasolutions.com/privacy-policy/)
Informações transferidas para a Bulgária de tempos em tempos. Informações pessoais incluem: Dados
referentes ao suporte ao cliente. As informações são usadas para os serviços de suporte ao cliente. Pelo
período de manutenção de dados especificado em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados
Pessoais”

Sentry
(https://sentry.io/privacy/)
Informações transferidas para os Estados Unidos de tempos em tempos. Informações pessoais incluem:
Endereço IP e diretório do jogo. As informações são usadas para análise e aprimoramento de jogo. Pelo período
de manutenção de dados especificado em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados Pessoais”

Plataforma Google Cloud
(https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice)
Informações transferidas para os Estados Unidos de tempos em tempos. Informações pessoais incluem: Todos
os dados descritos na política de privacidade. As informações são armazenadas em armazenamento na nuvem
(backend) usado pela Sharkmob AB no fornecimento do Bloodhunt. Pelo período de manutenção de dados
especificado em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados Pessoais”

Microsoft Azure
(https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
Informações transferidas para os Estados Unidos de tempos em tempos. Informações pessoais incluem: Todos
os dados descritos na política de privacidade. As informações são armazenadas em armazenamento na nuvem
usado pela Sharkmob AB no fornecimento do Bloodhunt. Pelo período de manutenção de dados especificado
em “Como Armazenamos e Compartilhamos Seus Dados Pessoais”

Destruição de Dados

Dados pessoais são mantidos de acordo com os períodos de manutenção de dados especificados na seção 4
“Manutenção de dados”.Dados pessoais são mantidos de acordo com os períodos de manutenção de
dados especificados na seção 4 “Manutenção de dados”. À excepção dos dados pessoais abaixo, dados
pessoais que cumprirem o propósito ao qual forem coletados ou utilizados e que alcançarem o período em que
os dados pessoais deveriam ser armazenados serão destruídos de forma irreversível. Dados pessoais
armazenados em arquivos eletrônicos serão excluídos com segurança de forma irreversível usando métodos
técnicos, e informações impressas serão destruídas por fragmentação ou incineração dessas informações.
Dados pessoais que precisarem ser mantidos além dos períodos de manutenção de dados especificados na
seção 4 “Manutenção de dados” precisarão ser mantidos de acordo com as seguintes leis:
Lei de Proteção ao Consumidor em Comércio Eletrônico Etc.
Artigo 6 da Lei de Proteção ao Consumidor em Comércio Eletrônico
Em uma venda de pedido por catálogo ou de comércio eletrônico:
•Registros acerca de rótulos e publicidade (6 meses)
•Registros acerca da celebração ou retirada de um contrato (5 anos)
•Registros acerca do pagamento de um preço e do fornecimento de mercadorias e serviços (5 anos)
•Registros acerca de serviços ao cliente ou resolução de controvérsias (3 anos)
Lei de Proteção de Segredos de Comunicações
Artigo 41 do Decreto da Lei, Artigo 15-2 da Lei de Proteção de Segredos de Comunicações
•Registros de logs diários, endereço de IP (3 meses)
•A data de telecomunicações por usuários, horário de início e fim de telecomunicações, a frequência de uso
(12 meses)

Seus direitos
Você poderá exercer direitos referentes à proteção de dados pessoais solicitando acesso a seus dados pessoais
ou à correção, exclusão ou suspensão do processamento de seus dados pessoais etc. de acordo com a legislação
aplicável, como a Lei de Proteção de Dados Pessoais (“PIPA”).
Você ainda poderá exercer esses direitos por meio de seus responsáveis legais ou de alguém autorizado por
você a exercer os direitos. No entanto, nessa hipótese, você deverá nos enviar uma procuração de acordo com
as Regulamentações de Aplicação da PIPA.
Mediante sua solicitação, tomaremos as medidas necessárias sem atraso de acordo com a legislação aplicável,
como a PIPA.
É possível ainda suspender seu consentimento ou exigir a suspensão do processamento de dados pessoais a
qualquer momento.
Uso Adicional e Fornecimento de Dados Pessoais
Segundo a lei PIPA, podemos utilizar ou fornecer dados pessoais dentro do âmbito razoavelmente relacionado
ao propósito inicial da coleta, considerando se foram causadas desvantagens aos objetos de dados e se medida
s necessárias precisam ser tomadas para segurança, como criptografia etc. Determinaremos com o devido crit
ério se devem ser utilizados ou fornecidos dados pessoais considerando as circunstâncias gerais, incluindo leis
e regulamentações pertinentes como a PIPA, o objetivo de uso ou fornecimento de dados pessoais, como dado
s pessoais serão utilizados ou fornecidos, quais dados pessoais devem ser utilizados ou fornecidos, questões às
quais objetos de dados forneceram consentimento ou que foram notificadas/reveladas aos objetos de dados, i
mpacto do uso ou fornecimento sobre os objetos de dados e medidas tomadas para resguardar as informaçõe
s do objeto. Seguem considerações específicas:
•

se o uso / fornecimento adicional está relacionado ao propósito inicial da coleta;

•
•
•

se uso / fornecimento adicional é previsível diante das circunstâncias em que os dados pessoais foram
coletados e das práticas de processamento;
se o uso / fornecimento adicional infringe injustamente os interesses do objeto de dados; e:
se medidas de segurança necessárias como uso de pseudônimos ou criptografia foram tomadas.

Representante de Privacidade Nacional
De acordo com o Artigo 32-5 da Lei de Redes e o Artigo 39-11 da PIPA alterada, as informações acerca do agente
nacional são as seguintes:
•
•
•
•

Nome: Kite Bird Yuhan Hoesa
Endereço: 25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga)
Número de telefone: +82 22185 0902
E-mail: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Contato
Para proteger seus dados pessoais e processar reclamações referentes a seus dados pessoais, nomeamos o
seguinte departamento como responsável por gerenciar e proteger seus dados pessoais.
• Departamento de Proteção de Dados, responsável pelo gerenciamento e segurança de seus dados
pessoais
• Telefone: +82 22185 0902
• E-mail: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com
Rússia
Se estiver usando o Bloodhunt da Rússia, ao utilizar o Bloodhunt:
•

•
•
•

para os fins da Lei Federal russa No 152-FZ de 27 de julho de 2006 “que trata de Dados Pessoais” (e suas
emendas) ou quaisquer regulamentações sucessoras, e do processamento de suas informações de
acordo com esta Política de Privacidade; se interesses legítimos, a otimização do Bloodhunt ou o
cumprimento contratual forem citados neste documento, você estará concordando que, para os fins
da lei russa, o consentimento assim fornecido poderá ser considerado como base adicional para
processamento (ou seja, o processamento é conduzido com o seu consentimento); esse consentimento
ainda cobre o processamento de quaisquer cookies (na medida em que estes se qualifiquem como
dados pessoais segundo a lei russa);
você estará concordando com a transferência internacional de suas informações a qualquer país onde
tenhamos bancos de dados ou afiliadas e, especificamente, aos Estados Unidos, Singapura e Suécia.
para os fins do Artigo 152.1 do Código Civil russo, você estará concordando com o processamento de
sua imagem de acordo com esta Política de Privacidade; e:
para os fins da Lei Federal “de Marketing/Publicidade”, você estará concordando que podemos
compartilhar comunicações de publicidade/marketing com você, salvo se cancelar o recebimento
dessas comunicações.

As subseções intituladas “Acesso”, “Correção”, “Exclusão”, “Restrição de Processamento Apenas a
Armazenamento”, “Recusa” e “Publicidade” da seção “Seus direitos” acima se aplica a usuários da Federação
Russa.
Não implementaremos alterações substanciais em nossa forma de processamento de seus dados pessoais,
conforme descrito na Política de Privacidade, salvo se notificarmos você. Notificaremos você de quaisquer
dessas alterações substanciais e podemos solicitar que reconheça essas alterações. Salvo se exigirmos
reconhecimento, será considerado que você concordou com as alterações se continuar a utilizar o Bloodhunt
após a notificação.

Quanto ao representante da Rússia, você poderá entrar em contato conosco
Privacy@sharkmob.com. Queira incluir a palavra “Rússia” na linha de assunto de seu e-mail.

pelo e-mail

Sérvia
Nossa representante local nomeada na Sérvia é a Karanovic & Partners para os fins de cumprimento da Lei de
Proteção de Dados Pessoais e pode ser contatada pelo e-mail local.representative@karanovicpartners.com.
Queira incluir a palavra “Sérvia” na linha de assunto de seu e-mail.
•
•
•
•

Nome: Karanovic & Partners o.a.d. Belgrado
Endereço: Resavska 23, Belgrade, 11000, Sérvia
Número de Telefone: +381 11 3094 200
E-mail: local.representative@karanovicpartners.com

Singapura
Ao clicar em “aceitar”, você concorda com a transferência internacional de suas informações a qualquer país
onde tenhamos bancos de dados ou afiliadas ou terceiros provedores de serviços e, especificamente, à Bulgária,
Irlanda, Singapura, Suécia e aos Estados Unidos.
Acesso
Você tem direito de acessar seus dados pessoais e de saber como os utilizamos e com quem os compartilhamos.
É possível ter acesso aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta ao se conectar a sua
conta. Se acreditar que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito, queira entrar em contato conosco
pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Correção
Você tem o direito de corrigir quaisquer de seus dados pessoais que estejam incorretos. É possível ter acesso
aos dados pessoais disponibilizados por você como parte de sua conta ao se conectar a sua conta. Se acreditar
que temos quaisquer outros dados pessoais a seu respeito e que constem informações incorretas, queira entrar
em contato com o e-mail Privacy@sharkmob.com.
Nosso diretor de proteção de dados nomeado para os fins de cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais
de 2012 pode ser contatado pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
África do Sul
Você tem direito de apresentar uma reclamação ao órgão regulador de informações (África do Sul) ao email inforeg@justice.gov.za. O endereço físico do órgão regulador de informações (África do Sul) é 33 Hoofd
Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, África do Sul.
Sri Lanka
Ao clicar em “aceitar”, você estará concordando com os termos e condições da Política de Privacidade e
permitindo a coleta, uso e revelação de seus dados pessoais. Contudo, se você for menor de 18 anos, você se
compromete a obter o consentimento de seus pais ou responsáveis legais para cadastrar uma conta e utilizar
o Bloodhunt.
Se solicitar a suspensão de seu consentimento, a interrupção do processamento adicional de dados, ou que
sejam excluídos, retificados ou completados seus dados pessoais, forneceremos a você uma resposta à sua
solicitação em 21 dias úteis.
Marketing Personalizado
Ao clicar em “aceitar”, você estará concordando que seja exibida publicidade personalizada. Você poderá optar

por interromper o recebimento de publicidade personalizada de nós seguindo as instruções de cancelamento
de recebimento contidas na seção Configurações do Bloodhunt ou entrando em contato conosco pelo email Privacy@sharkmob.com.
Taiwan
Não coletamos nem solicitamos intencionalmente dados pessoais de menores de 7 anos, muito menos
autorizamos intencionalmente que essas pessoas se cadastrem no Bloodhunt. Se for menor de 7 anos, não tente
utilizar ou se cadastrar em Bloodhunt, nem enviar dados pessoais a seu respeito para nós. Nenhum menor de 7
anos poderá nos fornecer dados pessoais ao usar o Bloodhunt. No caso de usuários localizados em Taiwan,
menores de 20 anos precisam obter o consentimento dos pais/responsáveis legais antes de usar o Bloodhunt.
Tailândia
Ao clicar em “aceitar”, você reconhece que leu, compreendeu e concorda com esta Política de Privacidade. Se
não concordar com esta Política de Privacidade, não deverá utilizar o Bloodhunt.
Você poderá solicitar que descontinuemos ou restrinjamos o uso ou fornecimento e/ou a portabilidade de dados
de todos e quaisquer de seus dados pessoais armazenados por nós, na medida prevista pela Lei sobre leis e
regulamentações aplicáveis de privacidade de dados, incluindo a Lei de Proteção de Dados Pessoais da Tailândia.
Se desejar efetuar essas solicitações, queira entrar em contato conosco pelo e-mail Privacy@sharkmob.com.
Notificaremos você por e-mail a respeito de quaisquer alterações substanciais nesta Política de Privacidade e
ofereceremos a você a oportunidade de recusar essas alterações, as quais, na ausência dessa recusa, entrarão
em vigor como informado no aviso.
Turquia
Nosso Representante Controlador de Dados na Turquia para fins de cumprimento da Lei turca de Proteção de
Dados Pessoais (“DPL”) e suas regulamentações secundárias, Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı, pode ser
contatado pelo e-mail localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com. Queira incluir a palavra “Turquia” na linha de
assunto de seu e-mail.
Você tem direitos legais previstos no Artigo 11 da DPL, com relação aos dados pessoais mantidos por nós a seu
respeito. Como objeto de dados da Turquia, você tem os seguintes direitos de solicitações ao controlador de
dados (na medida permitida pelas regulamentações e leis aplicáveis):
•
•
•
•
•
•
•

o direito de saber se seus dados pessoais foram processados ou não;
o direito de solicitar informações sobre o processamento se seus dados pessoais houverem sido
processados;
o direito de saber o objetivo do processamento de seus dados pessoais;
o direito de saber quem são os terceiros no país ou no exterior aos quais os dados pessoais foram
transferidos;
o direito de solicitar retificação caso os dados pessoais estejam incompletos ou incorretos;
o direito de solicitar a exclusão ou destruição de dados pessoais dentro do contexto das condições
preconizadas no Artigo 7 da DPL;
o direito de recusar certos processamentos de dados e buscar certas reparações de acordo com a DPL.

Ucrânia
Ao aceitar esta Política de Privacidade, você nos autoriza expressamente a coletar, usar, armazenar e processar
seus dados pessoais, incluindo sua divulgação a terceiros e transferência a países além da Ucrânia, na medida
prevista nesta Política de Privacidade.
Emirados Árabes Unidos
Você concorda com a coleta, uso, revelação, transferência, exportação (na medida permitida pelas leis

aplicáveis) e armazenamento de seus dados pessoais conforme descrito na Política de Privacidade.
Podemos informar voluntariamente um incidente de segurança cibernética se constituir crime segundo a
legislação dos Emirados Árabes Unidos (por exemplo, segundo a Lei de Crimes Cibernéticos dos Emirados Árabes
Unidos). O incidente poderá ser informado às autoridades competentes para o propósito de investigações.
Queira notar que a comunicação voluntária de um incidente de segurança cibernética ainda poderá ser feita à
Equipe de Resposta de Emergência de Computação (“CERT”) dos Emirados Árabes Unidos. A CERT é uma
organização de conscientização de segurança que fornece um processo para registrar incidentes e orientar sobre
ameaças de segurança cibernética nos Emirados Árabes Unidos.
Vietnã
Ao aceitar esta Política de Privacidade, você estará concordando e nos autorizando expressamente a coletar,
usar, armazenar e processar seus dados pessoais, incluindo sua transferência e divulgação legal a terceiros, como
descrito nesta Política de Privacidade.
Mantemos normas internacionais e práticas de segurança referentes a proteção de dados. Quando seus dados
pessoais forem transferidos em sua jurisdição de residência ou para fora dela, eles ficarão sujeitos a níveis iguais
ou mais rígidos de práticas de segurança e proteção de dados aos adotados por nós na entidade recebedora.
Se autorizarmos terceiros a coletarem e utilizarem seus dados pessoais, tomaremos medidas razoáveis para
garantir que os terceiros não revelem adicionalmente os dados pessoais.
Seus dados pessoais, se obrigados a serem revelados a órgãos policiais, autoridades públicas ou outros órgãos e
organizações judiciais, serão revelados após o recebimento de solicitação escrita dessas organizações.
Seus direitos
Você tem o direito de acessar, corrigir e excluir dados pessoais detidos por nós a seu respeito. Você ainda tem
o direito de suspender seu consentimento fornecido anteriormente à coleta, armazenamento, processamento,
uso e revelação de seus dados pessoais e de nos solicitar a interrupção do fornecimento de seus dados pessoais
a terceiros.

