
Política de Privacidade 
 

Sua privacidade e informações são nossa preocupação. Temos o compromisso de 
preservá-la. 
A FSB Estratégia em Comunicação LTDA, inscrita no cnpj/mf sob o nº 10.770.313/0001-82, com 
sede na rua Rua São José 70, 8° andar , centro do Rio de Janeiro doravante denominada 
simplesmente "FSB Comunicação" , como desenvolvedora e fornecedora desta 
solução, respeita sua privacidade e se preocupa como suas informações são tratadas e 
guardadas. 

O cadastro da conta do usuário é armazenado em um banco de dados protegido e 
sigiloso, onde 
todas as informações armazenadas serão acessadas por um grupo restrito de funcionários 
habilitados. Estes funcionários são obrigados, por contrato, a manter a confidencialidade das 
informações e não as utilizar inadequadamente. 
Um conjunto de informações referentes à forma como a aplicação é utilizada poderá ser 
coletada e enviada para a FSB Comunicação. O objetivo desta coleta é permitir um 
aprimoramento de 
versões futuras da solução bem como a oferta de novos conteúdos e serviços que melhor 
atendam às necessidades específicas dos nossos usuários. Nenhuma informação confidencial 
ou que identifique o usuário é enviada sem a sua prévia autorização. 

A política de privacidade visa assegurar a garantia de que tanto as informações 
relativas aos 
usuários cadastrados quanto às informações coletadas não serão fornecidas, publicadas ou 
comercializadas em quaisquer circunstâncias. Qualquer comunicação enviada para seu e-mail 
informado no momento do cadastro será feita através do boletim periódico da FSB 
Comunicação, e o mesmo não será jamais divulgado pela FSB Comunicação. 

As informações são processadas nas instalações operacionais da FSB 
Comunicação,  cloud da Rackspace e em qualquer outro lugar onde as partes envolvidas com o 
processamento estejam localizadas. As informações serão mantidas pelo tempo necessário 
para fornecer o serviço solicitado pelo Usuário, ou declarado pelos propósitos descritos neste 
documento, e o Usuário sempre pode solicitar que o fornecedor da Aplicação suspenda ou 
remova os dados. 
 
O gravador de áudio (uso de android.permission.RECORD_AUDIO) é usada se o 
usuário 
desejar: 
 

• Carregar áudio para fornecer conteúdo para o aplicativo 
 
Acesso somente leitura ao estado do telefone (uso de 
android.permission.READ_PHONE_STATE) 
 

• Permite acesso somente leitura ao estado do telefone, incluindo o número de telefone 
do dispositivo, as informações atuais sobre a rede celular, o status de todas as chamadas 
em andamento e uma lista de todas as contas de telefone registradas no dispositivo. 
 

Para fins de operação e manutenção, esta Aplicação e quaisquer serviços de terceiros 
podem coletar arquivos que registram interação com esta Aplicação (Logs do Sistema) ou 
usam outros Dados Pessoais (tais como Endereço IP). 



 
Mais detalhes sobre a coleta ou processamento de Dados Pessoais podem ser 

solicitados à FSB Comunicação a qualquer momento. Consulte as informações de contato no 
início deste documento. 

A FSB Comunicação se reserva o direito de fazer alterações a esta política de 
privacidade a qualquer momento, dando aviso aos seus Usuários nesta página. É altamente 
recomendável verificar esta página frequentemente, referindo-se à data da última modificação 
listada na parte inferior. Se um Usuário se opuser a qualquer das alterações à Política, o 
Usuário deverá cessar de usar esta Aplicação e poderá solicitar que o fornecedor da Aplicação 
apague os Dados Pessoais. Salvo indicação em contrário, a política de privacidade vigente 
aplica-se a todos os Dados Pessoais que o fornecedor da Aplicação tem sobre os Usuários. 


