
Política de Privacidade 

Esta política de privacidade explica quais informações coletamos, por qual motivo e como a 

usamos quando você abre algum de nosso aplicativos. 

Aceitando nossa Política de Privacidade, você concorda com a forma que usaremos as 

informações para os propósitos listados abaixo. 

Nós podemos mudar esta Política de Privacidade de tempo em tempo. Se alguma mudança for 

efetuada, você será notificado na descrição de updates do app. É altamente recomendado ler 

e acompanhar as mudanças em nossa política de privacidade para ajudá-lo a manter suas 

informações protegidas. 

Coleta de informações 
Informações que você nos providencia. 

Nossos apps não aceitam o envio de informações diretamente para nossos meios de contatos. 

Leia nossa política de privacidade para saber como é feita a coleta de informações e seu uso. 

Informações coletadas automaticamente pelo app 

Quando você usa nossos apps, nós coletamos informações sobre você incluindo: 

• Informações de uso: Coletamos informações suas relacionadas ao uso do app 

incluindo seu progresso em games, pontuações, conquistas e interação com outros 

usuários. 

• Internet: Verificamos se sua conexão está ativa via wifi ou dados para poder exibir 

propagandas em apps versão LITE ou atualização de progresso como ranking online. 

Uso de informação 

As informações coletadas são usadas para vários propósitos como: 

• Melhorar os aplicativos. 

• Desenvolver novos apps, serviços e sites. 

• Enviar informações técnicas, notícias, updates, suporte e mensagens administrativas. 

• Monitorar e analisar tendências, uso e atividades junto aos apps. 

Ao aceitar nossa Política de Privacidade ou prover informações, você está ciente do processo 

de coleta e uso das mesmas. 

Compartilhamento de informações 

Compartilhamos apenas informações como: 

• Pontuação. 

• Conquistas. 

• Progresso em geral. 

• Interação com os apps. 

Anúncios, análises e serviços providos por outros 

Permitimos que terceiros mostrem propagandas e forneçam serviços de análise conectados a 

nossos Apps. Estas entidades usam vários identificadores para coletar informações sobre você 



por meio de nossos App, incluindo seu endereço IP/MAC, identificadores de dispositivo, 

informações de software e hardware, hora/local e uso de informações. Podemos usar estas 

informações além de outras para determinar perfis e assim entregar apenas conteúdo 

relacionado aos mesmos, evitando propagandas desinteressantes ao usuário. 

Serviços e análises de terceiros estão integrados com os Apps, então caso não queira ficar 

sujeito a estas tecnologias, não use ou acesse nossos Apps. 

Segurança 

Tomamos diversas precauções para ajudar a proteger suas informações sobre acesso não 

autorizado, perda de dados, alterações ou remoção. 

Suas escolhas 

Informações da conta 

Você pode solicitar atualização, correção ou remoção de seus dados a qualquer momento 

enviando um email para dbr@dukebr.com. Tenha em mente que será necessário provar que a 

modificação de dados solicitados é realmente sua e que por lei podemos manter informações 

armazenadas por certo período antes de tomar alguma ação. 

Fale conosco 

Sinta-se livre para entrar em contato sobre qualquer assunto pelo email dbr@dukebr.com ou 

nossas redes localizadas no site www.dukebr.com 
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