POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIE
Modificado por último em 3 de setembro de 2015
A privacidade de todos os nossos usuários e visitantes do nosso website (os "Usuários") é muito
importante para a Impress.ly. Essa Política de Privacidade e Cookie mostra como seus Dados Pessoais
(conforme definidos a seguir) podem ser coletados, processados, usados e/ou divulgados quando você
utiliza ou acessa um aplicativo ou site móvel na plataforma da Impress.ly (comumente, o "Serviço").
"Dados Pessoais" significa qualquer dado que, diretamente ou indiretamente, identifica uma pessoa
natural. Essa Política de Privacidade e Cookie é encontrada em www.Impress.ly e em qualquer um dos
subdomínios (por exemplo my.impress.ly). Nós recomendamos que você leia cuidadosamente. Os termos
que não são definidos nessa Política de Privacidade e Cookie deverão ter o seu conteúdo apresentados
nos Termos e Condições da Impress.ly, que está disponível em www.impress.ly.
1. Quem é a Impress.ly
O site da Impress.ly (o "Site") e o Serviço são operados pela AppMachine B.V, designada Impress.ly
("Impress.ly"). A AppMachine B.V pe uma companhia privada com responsabilidade limitada de acordo
com as leis holandesas, tendo sua sede estatuária na Abe Lenstra boulevard 44, 8848 JB in Heerenveen.
Você também pode entrar em contato com a Impress.ly pelo email support@Impress.ly.
2. Tipos de Dados Pessoais coletados e armazenados pela Impress.ly
A. Dados Pessoais obrigatórios para criar sua Conta
Quando você cria uma Conta, você deve fornecer alguns Dados Pessoais incluindo seu endereço de
email e seu nome completo. Você também tem a opção de fornecer o seu número de telefone. A
Impress.ly armazena os Dados Pessoais coletados e fornecido por você junto do seu uso do Serviço.
B. Dados Pessoais Coletados para usar nosso Serviço
Para usar nosso Serviço, você deve fornecer Dados Pessoais adicionais incluindo suas informações
de cobrança. Qualquer informação de cartão de crédito que você forneça enquanto usa nosso
Serviço será processada e tratada pelo provedor de pagamento da Impress.ly.
usuário, serão armazenadas no nosso banco de dados as seguintes informações sobre você:
●
●
●
●

seu nome;
seu endereço de email;
detalhes do endereço de cobrança;
se você for uma empresa:
○ detalhes da conta;
○ detalhes do endereço da empresa;
● número de telefone.

Se você decidir ser um Revendedor Impress.ly as seguintes informações também serão
armazenadas no nosso banco de dados:
●
●
●
●

nome da sua empresa;
detalhes do endereço da sua empresa;
detalhes da conta da sua empresa;
detalhes da pessoa para contato (número e endereço de email).

Ao usar o Serviço, você deverá fornecer Dados Pessoais adicionais para a Impress.ly e terceiros, tais
como Dados Pessoais para inclusão ou para serem processados pela App. A Impress.ly é uma
processadora e não a controladora de tais Dados Pessoais.
C. Informações geradas automaticamente sobre usuários
Assim como a maioria dos outros sites e serviços online, a Impress.ly recolhe e processa
automaticamente as informações geradas sobre como você utiliza o Serviço. As informações
recolhidas incluem o seu endereço de IP e/ou um únido dispositivo ID. Se você publicar o seu App
através do nosso Serviço, essa informação é, também, gerada automaticamente sobre como os
usuários do seu App. Essa informação nos ajuda a entender melhor como o nosso Serviço é usado,
para lhe informa como o seu App é usado, e como nós podemos melhorar o Serviço para suprir as
necessidades dos usuários. Se você habilitar as ferramentas de autorização do usuário no seu app,
as seguintes informações adicionais sobre os seus usuários serão armazenadas:
●
●
●
●
●

Nome;
Endereço de email;
Faixa etária;
Sexo;
Informação adicional do perfil enviada por um provedor externo como Facebook ou LinkedIn.

Para fornecer informação sobre o uso do seu app nós também coletamos as seguintes informações
de modo anônimo (porém, é fornecida se a ferramenta de autorização for habilitada para que
sejamos autorizados a linkar as informações anônimas a um usuário assim que ele fizer o login):
● O momento que o usuário abre o seu app;
● Os serviços que eles abriram no seu app e a quantidade de tempo que eles passaram nesse
serviço;
● Ações como reprodução de música, abertura de urls, etc.;
● O momento em que o usuário fecha o app.
3. Para quais finalidades a Impress.ly processa Dados Pessoais?
A. Finalidades
A Impress.ly processa dados Pessoais para:
●
●
●
●

permitir que você crie uma Conta e use o Serviço;
mantê-lo informado com informações relevantes sobre o Serviço;
informar-lhe sobre outros produtos ou serviços da Impress.ly
melhorar e/ou personalizar o Serviço;

● prevenir fraudes;
● oferecer suporte;
● cumprir com as leis vigentes ao seu pedido ou se nos for pedido para que o faça como
determinado no critério exclusivo da Impress.ly.
B. Uso de Dados Pessoais pela Impress.ly
A Impress.ly visa mantê-lo informado de quaisquer mudanças no Serviço. E deve usar seus Dados
Pessoais para notificá-lo de tais mudanças. Por favor esteja ciente de que você também receberá
emails e/ou notificações da Impress.ly a respeito do funcionamento adequado da sua Conta.
Quando você escreve para a Impress.ly com um inquérito, solicitação ou pergunta, você pode
escolher incluir alguns Dados Pessoais. Tais comunicações ou qualquer dado adicional fornecido será
armazenado pela Impress.ly. A Impress.ly usará seu endereço de email para respondê-lo e seus
Dados Pessoais também serão usados para nos ajudar a melhorar ou atender de forma mais eficaz
suas solicitações de atendimento ao cliente e necessidade de suporte.
C. Envio de Dados Pessoais para terceiros
A Impress.ly não vende, comercializa ou aluga seus Dados Pessoais para terceiros sem sua
autorização prévia. No entanto, a Impress.ly pode fornecer seus Dados Pessoais para terceiros
conforme necessário para fornecer a você o Serviço ou para executar suas instruções, por exemplo,
para efetuar pagamentos.
A Impress.ly pode fornecer "dados anônimos agregados" (que são dados que não podem ser
rastreados) a terceiros referente ao uso do Serviço para melhor entender como Usuários utilizam o
Serviço.
Na possibilidade da Impress.ly ou qualquer parte de seu negócio ser transferida para terceiros, ou
se a Impress.ly integrar-se com terceiros, ou submeter-se a reorganização, seus Dados Pessoais
podem ser divulgados e/ou transferidos para terceiros sem sua autorização. Esses terceiros terão o
direito de continuar a usar seus Dados Pessoais e outras informações que você forneceu à
Impress.ly de acordo com a Política de Privacidade e Cookie.
A Impress.ly pode divulgar seus Dados Pessoais onde ela acredita, em boa fé, que seja necessário
cumprir com uma ordem judicial, processo judicial em curso, intimação criminal ou civil, ou
outros pocessos legais ou solicitação por autoridades de aplicação da lei ou para exercer seus
direitos legais ou se defender contra reivindicações legais.
4. Onde os Dados Pessoais são processados?
O Serviço é fornecido ao usar os serviços de hospedagem da Amazon / Microsoft nos Estados Unidos da
América. A Amazon / Microsoft afirma que ela adere aos princípios da Safe Harbor [Porto Seguro] e é
certificado pelo programa Safe Harbor do Departamento de Comércio dos EUA. Ao usar o Serviço, você
concorda com esse envio e processo dos seus Dados Pessoais fora do EEA. Nós nos referimos às
declarações da Amazon / Microsoft referente a este tema.

5. Quais medidas de segurança existem para proteger Dados Pessoais?
A segurança dos seus dados e dos de outros Usuários é muito importante para a Impress.ly. Nós
implantamos medidas técnicas e organizacionais para proteger seus Dados Pessoais contra perdas e
processos ilegais, incluindo as seguintes medidas sem limitações: proteção dos nossos serviços por
firewalls, conexões SSL e codificação de dados confidenciais.
6. Cookies
A Impress.ly usa cookies nos Sites. A Impress.ly pode usar tanto a cookies de sessão e cookies
persistentes para melhor entender como você interage com o Site, para monitorar o uso agregado pelos
nossos Usuários e o roteamento de tráfego da web no Site, e para melhorar o Site e o Serviço. Um cookie
de sessão habilita certas ferramentas do Site e do Serviço e é deletado do seu computador quando você
desconecta ou sai do Site. Um cookie persistente permanece depois que você fecha o navegador e pode
ser usado pelo seu navegador ou visitantes posteriores do Site. Os cookies persistentes ajudam nosso
Site a recolher informações específicas ou visitantes posteriores. Os cookies persistentes que usamos
podem, por exemplo, lembrar o seu país e suas línguas de preferência baseando-se no seu endereço de
IP. Cookies persistentes podem ser removidos seguindo as instruções no ficheiro de ajuda do seu
navegador de web.
A Impress.ly também usa cookies de rastreamento de terceiros, incluindo, mas não se limitando a,
Google Analytics, Gooogle AdWords Diversion, Google Dynamic Remarketing, e DoubleClick. A Impress.ly
usa esses serviços para obter informações sobre como os visitantes usam o Site. O Google pode transferir
essa informação para terceiros caso seja exigido por lei, ou onde esses terceiros processam a informação
em nome do Google. Não temos nenhuma influência sobre o processamento de Dados Pessoais pelo
Google. A informação é enviada e armazenada pelo Google nos servidores nos Estados Unidos. O Google
declara que adere aos princípios do Safe Harbor e é certificado pelo programa Safe Harbor do
Departamento de Comércio dos E.U.A. Por favor ler o termo de privacidade do Google (que podem mudar
periodicamente) que descreve o que eles fazem com seus dados pessoais por via dos cookies.
Além disso, nosso subdomínio my.Impess.ly faz uso dos cookies fornecidos pela Visual Website
Optimizer, NewRelic e Zopim. Para mais informações sobre como seus dados pessoais serão processados,
por favor clique nos nomes citados anteriormente e você será redirecionado às suas políticas de
privacidade.
Você pode não aceitar os cookies, embora isso possa restringir a funcionalidade do Site.
7. Apps e Produtos de Terceiros
Nosso Serviço contém serviços e produtos oferecidos por terceiros, e/ou hyperlinks para os sites ou
serviços de parceiros, anunciantes ou outras partes.
A Impress.ly não tem controle ou influência sobre o conteúdo, sites ou serviços desses terceiros.
Diferentes políticas de privacidade podem ser aplicadas ao uso de sites e serviços de terceiros. Essa
Política de Privacidade e Cookie é aplicada apenas a Dados Pessoais que foram obtidos pela Impess.ly
pelo seu uso do Serviço. A Impress.ly não aceita qualquer competência ou responsabilidade pelo
conteúdo, prática ou operação de sites e/ou serviços de terceiros.

8. Visualização e mudança de Dados Pessoais
Você sempre poderá ver, editar ou deletar os Dados Pessoais na sua Conta.
Se quiser saber quais Dados Pessoais seus a Impress.ly armazenou, você poderá entrar em contato com
a Impress.ly mandando um email para support@Impress.ly.
Após o recebimento desse resumo, você pode solicitar que a Impress.ly corrija, complete, delete ou
bloqueie Dados Pessoais que estão fatualmente incorretos, incompletos em violação de leis
vigentes ou que não foram solicitados para fornecer o Serviço.
Se você deseja deletar toda a sua Conta, você pode fazê-lo mandando um email para
support@Impress.ly.com.
Depois de deletar sua Conta, a Impress.ly armazena seus Dados Pessoais e Conta por um tempo adicional
por uma série de motivos, incluindo, mas não somente, back-ups, obrigações legais relativas à retenção
de informações de conta e a prevenção de ações maliciosas resultantes do roubo de identidade ou
outras ofensas ou crimes, como fraudes. Dados Pessoais e Contas deletadas somente são acessíveis pela
Impress.ly e não podem ser acessadas por outros usuários do Serviço. Todos os Dados Pessoais retidos
continuam a ser sujeitos a essa Política de Privacidade e Cookie.
9. Mudanças na Política de Privacidade e Cookie
A Impress.ly pode atualizar essa Política de Privacidade e Cookie em qualquer tempo. A Impress.ly
publicará qualquer versão de atualização da Política de Privacidade e Cookie no Site. A Impress.ly
encoraja você a checar o Site de tempos em tempos para que você fique consciente de quaisquer
mudanças dessa Política de Privacidade e Cookies. Seu reconhecimento e acordância de que é sua
responsabilidade revisar a Política de Privacidade e Cookie periodicamente e se familiarizar com
qualquer atualização.
10. O que fazer se você tiver quaisquer dúvidas ou observações
Se você tiver quaisquer dúvidas ou observações sobre a Política de Privacidade e Cookie, por favor entre
em contato com a Impress.ly pelo Site ou mandando um email para support@Impress.ly.

