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Política de Privacidade da Mídias Educativas 

 

 

Quando o usuário usa nossos serviços, confia a nós informações dele. Esta Política 

de Privacidade 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, 

esperamos que o usuário tire algum tempo para lê-la com cuidado. 

 

 

Informações que Coletamos e suas Aplicações 

 

As informações coletadas pelos aplicativos da Mídias Educativas, seja em 

dispositivos móveis ou web, destinam-se a proporcionar uma experiência mais rica 

com nossos produtos e serviços. As informações que coletamos são utilizadas para 

diferentes propósitos: 

 

1. Contas de Usuário 

a. As contas de usuários detém informações para acesso aos nossos 

sistemas, como e-mail e senha, e alguns dados pessoais como CPF, 

RG e gênero, mas não se limitando a estes.  

b. A Mídias Educativas não disponibiliza os dados dos usuários para 

terceiros e a utilização é estritamente relacionada ao acesso aos 

sistemas e a geração de estatísticas de uso dos nossos produtos e 

serviços.  

c. Não há qualquer distinção, seja configuração ou apresentação de 

conteúdo, específica relacionada seus dados. Por ser criptografado a 

sua senha não é de conhecimento de nenhum colaborador ou parceiro 

da Mídias Educativas. 

d. Alguns produtos podem solicitar imagens do perfil do usuário. Esta 

imagem não será disponibilizada para outros fins que não seja este. 

 

2. Dados Coletados de Acordo com o Uso das Ferramentas 

a. Algumas ferramentas podem coletar dados referentes à utilização, 

como a respostas das questões em simulados realizados nos nossos 

sistemas, tempo de uso, localização etc. Estas informações serão 

utilizadas para proporcionar aos usuários relatórios e ferramentas para 

melhorar o desempenho deste usuário em seus estudos. 

b. As estatísticas geradas pelos sistemas da Mídias Educativas não são 

disponibilizadas para softwares de terceiros e estes dados são 

privados ao próprio usuário e aos professores e gestores relacionados 

com sua escola.  
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3. Permissões Solicitadas por Aplicativos em Dispositivos Móveis 

a. Algumas funcionalidades dos dispositivos móveis necessitam de 

explicita liberação do usuário para acesso pelos aplicativos. A Mídias 

Educativas utilizará para fins de estatísticas de uso e engajamento dos 

usuários. 

b. Recursos como câmera, microfone, contas, contatos ou telefone, são 

considerados sensíveis e requerem atenção especial. A Mídias 

Educativas não fornecerá qualquer dado coletado a partir destas 

permissões para terceiros e só os utilizará para fins específicos ao que 

o aplicativo se propõe. Sendo assim os dados não serão utilizados 

para fins de rastreamento, espionagem ou qualquer invasão na 

privacidade dos usuários. 

 

Segurança das Informações 

 

Trabalhamos com afinco para proteger a Mídias Educativas e nossos usuários de 

acesso não autorizado ou alteração, divulgação ou destruição não autorizada das 

informações que detemos. Especificamente: 

 

1. Utilizamos servidores SSL para autenticação dos usuários. 

2. Utilizamos provedores de serviços consolidados no mercado. 

3. As senhas de todos os usuários são salvas em nossas bases de dados 

utilizando uma chave hash de 128 bits, isso significa que mesmo que fosse 

possível acessá-las não se conseguiria realmente saber qual é a senha do 

usuário.  

 

Alterações 

 

Nossa Política de Privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Nós não 

reduziremos os direitos do usuário nesta Política de Privacidade sem seu 

consentimento explícito. Publicaremos quaisquer alterações da política de 

privacidade nesta página e, se as alterações forem significativas, forneceremos um 

aviso com mais destaque (incluindo, para alguns serviços, notificação por e-mail das 

alterações da política de privacidade). Também manteremos as versões anteriores 

desta Política de Privacidade arquivadas para que o usuário possa visualizá-las. 
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