
 

 

Politica de Privacidade 

Esta Política de Privacidade descreve as políticas e procedimentos utilizados por 
Footballerista Marketing (Suisse) S.A. (a "Footballerista") na recolha, utilização e 
divulgação de informações do Utilizador ao utilizar o serviço e informa os Utilizadores sobre 
seus direitos de privacidade e protecção da lei. 

A Footballerista utiliza os dados pessoais para fornecer e melhorar o Serviço. Ao utilizar o 
Serviço, o Utilizador concorda com a recolha e utilização de informações de acordo com 
esta Política de Privacidade. 

Interpretação e Definições 

Interpretação  

Os termos em maiúsculas terão o significado conforme descrito abaixo. 

Definições  

Para os fins desta Política de Privacidade: 

● Conta: significa uma conta criada por um Utilizador para acessar o serviço. 
● Cookies são pequenos arquivos que são colocados no computador, dispositivo 

móvel ou qualquer outro dispositivo do Utilizador por um site, contendo os detalhes 
do histórico de navegação do Utilizador naquele site, entre suas diversas utilizações. 

● Dispositivo significa qualquer dispositivo que pode acessar o Serviço, como um 
computador, um telemóvel ou um tablet digital. 

● Dados pessoais são quaisquer informações relacionadas a um indivíduo 
identificado ou identificável. 

● Serviço refere-se ao site e / ou aplicativo móvel e aos serviços oferecidos no mesmo 
● Provedor de serviços significa qualquer pessoa física ou jurídica que processa os 

dados em nome da Footballerista. Refere-se a empresas terceirizadas ou indivíduos 
contratados / mandatados pela Footballerista para facilitar o Serviço, fornecer o 
Serviço em nome da Footballerista, executar serviços relacionados ao Serviço ou 
auxiliar a Footballerista na análise de como o Serviço é usado. 

● Utilizador: significa qualquer indivíduo (ou uma empresa ou outra pessoa jurídica em 
nome da qual esse indivíduo está acessando ou usando os Serviços) acessando ou 
usando o Site, aplicativo móvel e seu Serviço. 

● Dados de utilização referem-se aos dados recolhidos automaticamente, gerados 
pela utilização do Serviço ou da própria infraestrutura do Serviço (por exemplo, a 
duração de uma visita à página). 

● Site refere-se ao site da Footballerista, acessível em footballerista.com 
● Aplicação móvel refere-se a aplicação móvel Footballerista, acessível no Google e 

na loja de aplicações da Apple ou outros serviços. 

 

 

 



 

 

Recolhendo e utilizando seus dados pessoais 

Tipos de dados recolhidos 
 
A Footballerista recolhe dados de utilização de cada pessoa que acessa qualquer serviço, 
bem como dados pessoais de todos os Utilizadores registrados dos Serviços, conforme 
definido abaixo. 

Dados Pessoais 

Quando os Utilizadores acessam e utilizam o Serviço, a Footballerista coleta dados 
pessoais, que podem incluir, mas não se limitam a: 

● Endereço de e-mail, 
● Senha 
● Nome e apelido 
● Nome de Utilizador 
● Imagens enviadas 
● Número de telephone 
● Sexo 
● Aniversário 
● Endereço, estado, província, CEP / código postal, cidade 
● Dados de utilização 
● Informações de pagamento, incluindo número de cartão de crédito ou débito e outras 

informações de cartão, outras informações de conta e anúncio de autenticação, bem 
como faturamento, entrega e detalhes de contacto 

● Dados de carreira 
 

Para Utilizadores registrados como contas comerciais, a Footballerista recolhe ainda mais 
informações sobre a empresa e seus negócios, que podem incluir, mas não se limitam a: 
 

● Informações sobre a empresa, seu modelo de negócios e suas marcas 
● Logotipo da empresa 
● Detalhes da empresa (número de IVA etc.) 
● Ofertas da empresa 
● Informações de contacto 

 
A Footballerista também recolhe  todo o conteúdo que um Utilizador compartilha nos Serviços 
e com outros Utilizadores através dos Serviços, incluindo informações sobre o comportamento 
do Utilizador, ações, preferências, carregamentos de sua câmera, galeria ou arquivos. 

Dados de utilização 

Os dados de utilização são recolhidos automaticamente ao utilizar o Serviço. 

Os dados de utilização podem incluir informações como o tipo de dispositivo usado, o 
endereço de protocolo da Internet do dispositivo (por exemplo, endereço IP), tipo de 
navegador, versão do navegador, as páginas do serviço que os Utilizadores visitam, a hora 
e data da visita do Utilizador, a hora gastos nessas páginas, identificadores exclusivos de 
dispositivos e outros dados de diagnóstico. 



 

 

Quando os Utilizadores acessam e usam o Serviço por ou através de um dispositivo móvel, 
a Footballerista pode recolher certas informações automaticamente, incluindo, mas não se 
limitando a, o tipo de dispositivo móvel que os Utilizadores usam, o ID exclusivo do 
dispositivo móvel, a localização do dispositivo móvel, O endereço IP do dispositivo móvel 
dos Utilizadores, o sistema operacional móvel, o tipo de navegador da Internet móvel usado, 
identificadores exclusivos do dispositivo e outros dados de diagnóstico. 

Além disso, a Footballerista também pode recolher informações que o navegador do 
Utilizador envia sempre que o Utilizador visita o Serviço ou quando o Utilizador acessa o 
Serviço por ou através de um dispositivo móvel. 

Tecnologias de rastreamento e Cookies 

A Footballerista também usa Cookies e tecnologias de rastreamento semelhantes para 
rastrear a atividade no Serviço e recolher e armazenar certas informações. As tecnologias 
de rastreamento usadas são beacons, tags e scripts para recolher e rastrear informações e 
para melhorar e analisar o Serviço. Os Cookies utilizados pelos Serviços podem ser 
provenientes da Footballerista ou de parceiros publicitários. 

Se os Utilizadores não desejam que os Cookies sejam colocados em seu dispositivo, os 
utilizador devem configurar seu navegador ou dispositivo eletrônico para recusar Cookies ou 
limitar os Cookies antes de usar os serviços. No entanto, se os Utilizadores não aceitarem 
ou limitarem os Cookies, os Utilizadores podem não ser capazes de usar o serviço ou partes 
dele. 

Os Cookies podem ser Cookies "persistentes" ou "de sessão". Os Cookies persistentes 
permanecem no computador pessoal ou dispositivo móvel do Utilizador quando o Utilizador 
fica off-line, enquanto os Cookies de sessão são excluídos assim que o Utilizador fecha o 
navegador. 

Os Serviços usam as seguintes categorias de Cookies: 

● Cookies necessários: Esses Cookies ajudam a tornar o Serviço utilizável, permitindo 
funções básicas como navegação de página e acesso a áreas seguras. Esses 
Cookies são necessários para uma navegação e operação ideais do Serviço. Os 
Cookies necessários também servem para salvar entradas e configurações 
específicas que o Utilizador tenha feito, para que o Utilizador não tenha que repeti-
los constantemente, e para adaptar o conteúdo do Serviço aos interesses individuais 
do Utilizador. O Serviço não pode funcionar corretamente sem esses Cookies.  

● Cookies de preferência: Esses Cookies permitem que o Serviço lembre informações 
que mudam a forma como o Serviço se comporta ou parece, como o idioma de 
preferência do Utilizador ou a região em que o Utilizador está. 

● Cookies estatísticos: Esses Cookies recolhem dados de dispositivo e acesso para 
analisar a utilização do Serviço, como quais áreas do Serviço são usadas, como o 
conteúdo é carregado rapidamente e se ocorrem erros. Esses Cookies contêm 
apenas informações anônimas ou pseudônimas e são usados apenas para melhorar 
o Serviço e para descobrir o que os Utilizadores estão interessados e para medir a 
eficácia da publicidade. 



 

 

● Cookies de marketing: esses Cookies são usados para rastrear utilizadores em sites. 
A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e envolventes para o Utilizador 
individual e, portanto, mais valiosos para editores e anunciantes terceirizados.  

 

Utilização de seus dados pessoais 

A Footballerista pode usar dados pessoais para os seguintes fins:  

● Fornecer, personalizar e manter o Serviço, incluindo monitorar a utilização do 
Serviço.  

● Gerenciar a conta do Utilizador: para gerir o registo como Utilizador do Serviço. Os 
Dados Pessoais fornecidos pelos Utilizadores podem dar aos Utilizador acesso a 
diferentes funcionalidades do Serviço. 

● Para a execução de um contrato: o desenvolvimento, conformidade e realização do 
contrato de compra dos produtos, itens ou serviços que os utilizadores adquiriram ou 
de qualquer outro contrato com os Utilizadores por meio do Serviço. 

● Entrar em contacto com os Utilizadores: Contactar os Utilizadores por email, 
chamadas telefónicas, SMS, newsletters ou outras formas equivalentes de 
comunicação eletrónica, como notificações push de uma aplicação móvel sobre 
atualizações ou comunicações informativas relacionadas com as funcionalidades, 
produtos ou serviços contratados, incluindo as atualizações de segurança, quando 
necessário ou razoável para a sua implementação.  

● Fornecer aos Utilizadores com notícias, ofertas especiais e informações gerais 
sobre outros bens, serviços e eventos que a Footballerista oferece, a menos que os 
Utilizadores tenham optado por não receber tais informações. 

● Gerenciar solicitações de Utilizadores: Atender e gerenciar as solicitações dos 
Utilizadores. 

Não ocorre transferência de Dados Pessoais a terceiros para fins diferentes dos listados 
acima. A Footballerista só passa dados a terceiros se:  

● Os Utilizadores deram seu consentimento expresso para isso. 
● Isso é necessário para a liquidação das relações contratuais com os Utilizadores. 
● Existe uma obrigação legal de repassá-lo. 
● A divulgação é necessária para fazer valer, exercer ou defender ações judiciais e 

não há razão para supor que os Utilizadores tenham um interesse 
predominantemente legítimo em não divulgar seus dados. 

Retenção de seus dados pessoais 

A Footballerista irá reter os dados pessoais apenas pelo tempo necessário para os fins 
estabelecidos nesta Política de Privacidade. A Footballerista irá reter e utilizar os dados 
pessoais na medida necessária para cumprir as obrigações legais (por exemplo, se a 
Footballerista for obrigado a reter os dados para cumprir as leis aplicáveis), resolver 
disputas e fazer cumprir os acordos e políticas legais.  

A Footballerista também reterá os Dados de utilização para fins de análise interna. 

 



 

 

Segurança de seus dados pessoais 

A Footballerista toma todas as medidas técnicas e organizacionais de segurança 
necessárias para armazenar os dados pessoais de forma que não sejam acessíveis a 
terceiros não autorizados ou ao público. 

Informações detalhadas sobre o processamento de seus 
dados pessoais 

Os Prestadores de Serviços têm acesso aos dados pessoais apenas para realizar as suas 
tarefas em nome da Footballerista e são obrigados a não os divulgar ou utilizar para 
qualquer outro fim. 

Análise 

A Footballerista pode usar prestadores de serviços terceirizados para monitorar e analisar a 
utilização do serviço. 

Publicidade 

A Footballerista pode usar os provedores de serviço para mostrar anúncios aos Utilizadores 
para ajudar a apoiar e manter o serviço. 

Remarketing Comportamental 

A Footballerista utiliza serviços de remarketing para anunciar em sites de terceiros para 
Utilizadores após a visita dos Utilizadores ao Serviço. A Footballerista e fornecedores 
terceirizados usam Cookies para informar, otimizar e veicular anúncios com base nas visitas 
anteriores dos Utilizadores ao Serviço. 

Utilização, desempenho e diversos 

A Footballerista pode usar Provedores de Serviços terceirizados para fornecer uma melhor 
melhoria do nosso Serviço. 

Direitos dos Utilizadores 

Os Utilizadores podem exercer os seguintes direitos nas condições e limites estabelecidos 

pela legislação aplicável:  

● O direito de acessar suas informações conforme processadas pela Footballerista e 

de saber as finalidades do processamento, a categoria de dados pessoais, as 

categorias de destinatários a quem seus dados foram divulgados ou serão, o período 

de armazenamento planejado, o direito de retificação, exclusão, limitação do 

processamento ou oposição, existência de direito de recurso, origem dos dados, 

caso não tenham sido recolhidos da Footballerista e existência de processos 

automatizados de tomada de decisão incluindo perfis. 



 

 

● O direito de solicitar uma correcção ou actualização de uma informação incorrecta, 

obsoleta ou incompleta.  

● O direito de solicitar o apagamento de suas informações ou a sua restrição a 

categorias específicas de processamento. 

Links para outros sites 

O Serviço pode conter links para outros sites que não são operados pela Footballerista. Se 
os Utilizadores clicarem em um link de terceiros, os Utilizadores serão direccionados para o 
site desse terceiro. Aconselhamos fortemente aos Utilizadores que revejam a Política de 
Privacidade de cada site que visitam. 

A Footballerista não tem controle e não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, 
políticas de privacidade ou práticas de quaisquer sites ou Serviços de terceiros.  

Transferência internacional 

As informações do Utilizador podem ser transferidas e mantidas em computadores 

localizados fora da Suíça. Se a Footballerista transmitir dados a um país que não tem 

protecção de dados apropriada, a Footballerista toma medidas para garantir que medidas e 

controles apropriados sejam implementados para proteger os dados pessoais usando, por 

exemplo, as cláusulas modelo padrão da Comissão Europeia para transferências de dados 

pessoais fora Espaço Económico Europeu.  

Mudanças nesta Política de Privacidade 

A Footballerista pode actualizar esta Política de Privacidade de tempos a tempos. 
Notificaremos os Utilizadores sobre quaisquer alterações, publicando a nova Política de 
Privacidade nesta página.  

A Footballerista informará os Utilizadores por email antes que a alteração entre em vigor e 
actualizará a data da "Última actualização" no topo desta Política de Privacidade  

Os Utilizadores são aconselhados a revisar esta Política de Privacidade periodicamente 
para quaisquer alterações. As alterações a esta Política de Privacidade entram em vigor 
quando publicadas nesta página. 

Este documento foi modificado pela última vez em novembro de 2020. 

 


