POLÍTICA DE PRIVACIDADE – AULA MÁGICA
SEÇÃO 1 - O QUE FAREMOS COM OS DADOS?
Com o intuito de melhorar seu aprendizado e aperfeiçoar sua experiência, no
momento do download do aplicativo são coletados dados, tais como: nome, endereço e email.
SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO
Como obtemos seu consentimento? Primeiramente, são solicitadas informações tais como:
nome, endereço e e-mail. Depois, para completar a transação, haverá a verificação do cartão
de crédito. Após a realização dessas ações entende-se que o usuário está de acordo com a
coleta de dados para serem utilizados pela nossa empresa. Para a obtenção de informações
adicionais será feito uma solicitação, respeitando o direito de escolha do usuário.
SEÇÃO 3 – DIVULGAÇÃO
As informações solicitadas podem ser divulgadas caso sejamos obrigados por lei ou caso o
usuário viole os Termos de Serviço.
SEÇÃO 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Os fornecedores terceirizados irão apenas coletar, usar e divulgar as informações do usuário
conforme necessidade para permitir a correta realização do serviço. Entretanto, fornecedores
de gateways de pagamento e outros processadores de transação de pagamento têm suas
próprias políticas de privacidade. Então, somos obrigados a fornecer as transações do usuário
relacionadas com compras para esses fornecedores. Recomenda-se que o usuário leia essas
políticas de privacidade para que se possa entender a maneira na qual suas informações
pessoais serão usadas por esses fornecedores.
SEÇÃO 5 – SEGURANÇA
Medidas de proteção são tomadas para proteger suas informações pessoais conforme
medidas de proteções internacionais. Entretanto, em caso de invasões não podemos nos
responsabilizar. Infelizmente, isso decorre do fato de que nenhuma empresa com atividade na
web possui 100% de segurança.
SEÇÃO 6 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento,
recomendamos que, releia com frequência as alterações de politica e privacidade. Alterações e
esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação.

