
Política de Privacidade

Cadastro, “data” e cookies

Coletamos informações pessoais para o funcionamento do app/plataforma:
● Nome do Administrador, usuário e organização
● Seu e-mail
● Data de Nascimento
● Número de telefone

Nós usamos essas informações para criarmos a sua conta. Também usamos essas
informações para entrar em contato com você ou para te mandar promoções, anúncios ou
marketing (se você optar por não receber, você pode desativar as notificações ou cancelar
subscrição na parte inferior do e-mail). Nós também coletamos informações sobre como o
Timbragem Plan está sendo acessado (“Usage Data”). Isso inclui “IP address”, tipo e versão
do browser. Nós usamos esse “data” para analisar o funcionamento do App/plataforma e
fazer nossos serviços mais eficientes.
Usamos cookies para rastrear atividades no Timbragem Plan e reter informações para
melhorar o desempenho do app/plataforma.
Usamos cookies para:

● Essencial cookies. Por exemplo, ele permite você fazer login.
● Cookies de funcionamento. Esses cookies nos permite lembrar das escolhas que

você fez, como também a parte operacional da plataforma.
● Google Análise.
● Propaganda e marketing.
● Google ads.

Como usamos as informações pessoais

● Para funcionamento e operação do Timbragem Plan
● Para te notificar sobre mudanças do Timbragem Plan
● Para permitir você a participar de recursos do Timbragem Plan
● Para providenciar suporte
● Para coletar análise ou informações para que possamos melhorar o Timbragem Plan
● Para prever ou deletar problemas técnicos
● Para prever fraudes ou spam
● Para providenciar serviços que você pediu como, anúncios e updates
● Para comunicar promoções especiais

Google

O Timbragem Plan utiliza os serviços de APIs da Google, especificamente a API do
YouTube. Nenhum tipo de dado pessoal é compartilhado com a Google, exceto os dados
que a própria Google possa coletar de forma automática dentro da plataforma. Para utilizar
o Timbragem Plan você também precisa estar de acordo com os termos de uso da Google
(Privacy Policy – Privacy & Terms – Google)

https://policies.google.com/privacy

