
Bem-vindo à Política de Privacidade da 
AIMATTER 
A AIMATTER OOO ("AIMATTER") é uma subsidiária controlada integral da Google LLC. Quando você usa os serviços da 
AIMATTER, você confia a nós suas informações. A Política de Privacidade da AIMATTER destina-se a ajudar o usuário a 
entender quais dados coletamos, por que os coletamos e o que fazemos com eles. Como sabemos que isso é importante, 
recomendamos que você leia este documento com cuidado.  

Política de Privacidade 
Última modificação:  de novembro de 2017 (ver versões arquivadas) 
Fazer o download da versão em PDF 
  
Nossa Política de Privacidade explica: 

●       Quais informações coletamos e por que as coletamos. 
●       Como usamos essas informações. 
●       Quais opções oferecemos, incluindo como excluir os itens que você capturou e compartilhou conosco. 

Sua privacidade é importante para nós. Então, seja você um usuário novo ou antigo da AIMATTER, conheça nossas 
práticas. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco. 

Informações que coletamos 

Nós coletamos informações para fornecer serviços melhores a todos os nossos usuários. Fazemos isso das seguintes 
maneiras: 

●       Coletamos as informações que você nos fornece, por exemplo, quando você compartilha os itens que 
capturou conosco.  
●       Informações recebidas a respeito do uso que você faz dos nossos serviços. Coletamos informações sobre 
os serviços que você usa e como os usa. Essas informações incluem: 

○       Informações do dispositivo 
Coletamos informações específicas de dispositivos (como modelo do seu hardware, versão do sistema 
operacional, identificadores exclusivos de dispositivo, informações sobre drivers e componentes do seu 
dispositivo e informações sobre rede móvel). A AIMATTER poderá associar os identificadores do seu 
dispositivo com seu endereço de e-mail, se você fizer login no serviço. 

■       Um identificador exclusivo de dispositivo (às vezes chamado de código exclusivo universal ou 
UUID) é uma string de caracteres incorporada a um dispositivo pelo fabricante. Ele pode ser usado 
para identificar o dispositivo com exclusividade (por exemplo, um número IMEI de telefone celular). 
Diferentes identificadores de dispositivo variam no sentido de serem ou não permanentes, de poderem 
ou não ser redefinidos pelo usuário e no modo como podem ser acessados. Um determinado 
dispositivo pode ter diferentes identificadores exclusivos. Identificadores exclusivos de dispositivos 
podem ser usados para diversos fins, incluindo memorização das preferências do usuário. Alguns 
recursos do serviço poderão não funcionar corretamente se o uso ou a disponibilidade dos 
identificadores de dispositivo forem prejudicados ou desativados. 

○       Informações de registro 
Quando você utiliza nossos serviços, nós coletamos e armazenamos automaticamente algumas informações 
em registros de servidor. Isso inclui: 

■       Detalhes sobre como você usou nosso serviço. 
■       Endereço de Protocolo de Internet. Para todo dispositivo conectado à Internet é atribuído um 
número conhecido como endereço de protocolo de Internet (Internet Protocol ou IP). Geralmente, 
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esses números são atribuídos em blocos geográficos. Um endereço IP muitas vezes pode ser usado 
para identificar de qual local um dispositivo está se conectando à Internet. 
■       Informações de eventos no dispositivo, como problemas, atividades de sistema, configurações de 
hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e horário da sua solicitação e URL de 
referência. 
■       Cookies que podem identificar seu navegador de modo exclusivo. 

○       Informações do local 
Quando você usa os serviços, podemos coletar e processar informações sobre sua localização, incluindo o 
endereço IP e as configurações de localização no seu dispositivo. 
○       Números de aplicativo exclusivos 
Determinados serviços incluem um número de aplicativo exclusivo. Esse número e as informações da 
instalação (por exemplo, tipo de sistema operacional e número da versão do aplicativo) poderão ser enviados 
para a AIMATTER quando você instalar ou desinstalar o serviço, ou quando esse serviço entrar em contato 
com nossos servidores periodicamente para atualizações automáticas, por exemplo. 
○       Armazenamento local 
Podemos coletar e armazenar informações (incluindo informações pessoais) localmente no seu dispositivo e 
em caches de dados de aplicativo (um repositório de dados em um dispositivo). 
○       Cookies e tecnologias semelhantes 
Nós usamos várias tecnologias para coletar e armazenar informações quando você usa nossos serviços. 
Essas informações podem incluir o uso de cookies ou de tecnologias semelhantes para identificar seu 
navegador ou dispositivo. Também usamos essas tecnologias para coletar e armazenar informações quando 
você interage com os serviços.  

As informações que coletamos quando você se conecta com nossos serviços podem ser associadas ao endereço de e-mail 
que você usou para fazer login. Quando as informações são associadas ao seu endereço de e-mail, elas são tratadas como 
informações pessoais. Para saber mais informações sobre como acessar, gerenciar ou excluir informações associadas ao 
seu endereço de e-mail, acesse [página]. 
  
A AIMATTER não coleta nem solicita intencionalmente informações de qualquer pessoa com menos de 13 anos. O Serviço e 
o conteúdo do Serviço não são dirigidos a crianças com menos de 13 anos. O uso do Serviço por qualquer pessoa com 
menos de 13 anos é estritamente proibido de acordo com os . 

Como usamos as informações que coletamos 

Usamos as informações coletadas nos nossos serviços para os seguintes fins: fornecer, manter, proteger e melhorar os 
serviços, desenvolver novos serviços e proteger a AIMATTER e nossos usuários. Também usamos essas informações para 
oferecer conteúdo personalizado, como sugerir estilos para itens capturados. 
Quando você entra em contato com a AIMATTER, mantemos um registro da comunicação para ajudar a resolver qualquer 
problema que você possa estar enfrentando. Podemos usar seu endereço de e-mail para informá-lo sobre nossos serviços, 
como as próximas mudanças ou melhorias. 
Usamos informações coletadas de cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência do usuário e a qualidade 
geral dos nossos serviços.  
  
Podemos combinar as informações pessoais de um serviço com outras, inclusive pessoais, de outros serviços da 
AIMATTER, por exemplo, para atender a um pedido feito por você para excluir itens que você capturou e compartilhou 
conosco.  
Solicitaremos sua autorização antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade. 
A AIMATTER processa informações pessoais nos nossos servidores em muitos países do mundo todo. Podemos processar 
suas informações pessoais em um servidor localizado fora do país em que você vive. 



Transparência e escolha 

As pessoas têm diferentes preocupações sobre privacidade. Nosso objetivo é a clareza quanto às informações que 
coletamos, de modo que você possa fazer escolhas importantes sobre como elas são usadas. Por exemplo: 

●       Você pode revisar e atualizar quais itens foram capturados e compartilhados. 
●       Você tem a opção de excluir os itens capturados e compartilhados enquanto estiver conectado a nossos serviços. 

Informações que você compartilha 

Nossos serviços oferecem várias opções de compartilhamento e remoção do seu conteúdo. 

Acesso e atualização das suas informações pessoais 

Sempre que você usa nossos serviços, buscamos fornecer a você acesso a suas informações pessoais. Nós nos 
empenhamos em oferecer a você maneiras para atualizá-las ou excluí-las, exceto quando essas informações precisam ser 
mantidas para fins comerciais ou jurídicos legítimos. Ao acessar ou atualizar suas informações pessoais, podemos solicitar 
que você confirme sua identidade antes de atendermos à sua solicitação. 
Podemos recusar as solicitações que têm repetição desarrazoada, exigem esforço técnico desproporcional (por exemplo, 
desenvolvimento de um novo sistema ou mudança fundamental de uma prática existente), colocam em risco a privacidade 
de outros ou são extremamente impraticáveis (por exemplo, solicitações referentes a informações localizadas em sistemas 
de backup). 
Nos casos em que pudermos fornecer acesso e correção de informações, faremos isso gratuitamente, exceto quando isso 
exigir esforço desproporcional. Nosso objetivo é manter nossos serviços de modo a proteger informações de destruição 
acidental ou maliciosa. Por isso, quando você excluir informações dos nossos serviços, talvez não façamos imediatamente a 
exclusão das cópias residuais dos nossos servidores ativos. Além disso, talvez as informações não sejam removidas dos 
nossos sistemas de backup. 

Informações que compartilhamos 

Não compartilhamos informações pessoais com empresas, organizações e indivíduos externos à AIMATTER, salvo em uma 
das seguintes circunstâncias: 

●       Podemos fazer isso com seu consentimento. Por exemplo, quando você compartilha itens capturados conosco, 
também podemos compartilhá-los com a Google LLC. 
●       Compartilhamos informações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos externos ao Google quando 
temos sua autorização para isso. Solicitamos seu consentimento para compartilhar informações pessoais 
confidenciais, uma categoria particular de informações pessoais relacionada a dados médicos confidenciais, origens 
raciais ou étnicas, crenças políticas ou religiosas ou sexualidade. 
●       Compartilhamos dados com administradores de domínios. 
●       Compartilhamos informações para processamento externo. 
●       Fornecemos informações pessoais a nossas afiliadas (entidades que pertencem ao grupo de empresas do 
Google) ou outras empresas ou pessoas confiáveis para processamento terceirizado com base nas nossas 
instruções e em conformidade com nossa Política de Privacidade e quaisquer outras medidas de segurança e de 
confidencialidade adequadas. 
●       Fornecemos informações por motivos legais. 
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●       Compartilharemos informações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos externos ao Google se 
acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, o uso, a preservação ou a divulgação dessas informações é razoavelmente 
necessário para: 

○       cumprir qualquer legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental aplicável; 
○       cumprir os Termos de Serviço aplicáveis, incluindo a investigação de possíveis violações; 
○       detectar, evitar ou resolver problemas técnicos, de segurança ou relacionados a fraudes; 
○       proteger contra violações dos direitos, da propriedade ou da segurança do Google, dos nossos usuários 
ou do público, conforme solicitado ou permitido pela legislação. 

Podemos compartilhar publicamente e com nossos parceiros as informações que não são de identificação pessoal 
(informações de usuários registradas sem qualquer referência que possa ser identificada individualmente).  
Caso a AIMATTER se envolva em uma fusão, aquisição ou venda de ativos, nós continuaremos a garantir a 
confidencialidade das informações pessoais e notificaremos os usuários afetados antes que esses dados deles sejam 
transferidos ou passem a estar sujeitos a outra política de privacidade. 

Segurança das informações 

Nós nos esforçamos muito para proteger a AIMATTER e nossos usuários de acesso ou alteração não autorizados e de 
divulgação ou destruição das informações que guardamos. Especificamente: 

●       Criptografamos nossos serviços usando SSL. 
●       Analisamos nossa coleta de informações, práticas de armazenamento e processamento, incluindo medidas de 
segurança física, para proteção contra acesso não autorizado aos sistemas. 
●       Restringimos o acesso a informações pessoais aos funcionários, prestadores de serviços e agentes da 
AIMATTER que precisam conhecê-las para poderem processá-las para nós e que estão sujeitos a obrigações de 
confidencialidade contratual rígidas, podendo ser punidos ou ter seus respectivos contratos rescindidos se não 
cumprirem com essas obrigações. 

Quando esta Política de Privacidade se aplica 

Nossa Política de Privacidade aplica-se a todos os serviços oferecidos pela AIMATTER. 
Nossa Política de Privacidade não se aplica aos serviços oferecidos por outras empresas ou indivíduos, incluindo produtos 
ou sites que podem ser exibidos para você ou vinculados a partir dos nossos serviços. Nossa Política de Privacidade não 
abrange as práticas de informação de outras empresas e organizações que anunciam nossos serviços e que podem usar 
cookies, tags de pixels e outras tecnologias para oferecer anúncios relevantes. 

Compliance e cooperação com as autoridades reguladoras 

Revisamos regularmente nossa obediência à Política de Privacidade. Quando recebemos reclamações formais por escrito, 
entramos em contato com o autor da reclamação para acompanhamento. Trabalhamos com as autoridades reguladoras 
apropriadas, inclusive as entidades locais de proteção de dados, para resolver as petições iniciais referentes à transferência 
de dados pessoais que não podem ser resolvidas diretamente com nossos usuários. 

Alterações 

Nossa Política de Privacidade pode passar por alterações eventuais. Esta Política de Privacidade não reduzirá seus direitos 
sem seu consentimento explícito. Publicaremos quaisquer alterações na política de privacidade nesta página e, se as 
alterações forem significativas, forneceremos um aviso mais proeminente. Também manteremos as versões anteriores desta 
Política de Privacidade arquivadas para você visualizá-las. 



  


