POLÍTICA DE PRIVACIDADE 2019

CP10
Empresa: KLG INTERNET E PROGRAMAÇÃO LTDA;
CNPJ: 33.144.280/0001-60;
Endereço: RUA DR. JOSE BASTOS, nº 111, SALA 2, VOMITA MEL, GUANAMBI,
BA, CEP 46.430-000;
Produto: CP10;
Site/Contato: WWW.CLUBEDOPALPITE.NET.

As informações pessoais obtidas quando você se cadastra no CP10, (nome,
endereço de e-mail e outras informações) são para melhor qualidade no seu acesso e em
sua diversão. Porém, é tecnicamente impossível que os assinantes ou quaisquer usuários
do nosso Fantasy Game escolham como login e apelido para registro palavras, expressões
ou conjuntos gráficos denominativos que já tenham sido escolhidos anteriormente por
outros palpiteiros (como chamaremos os usuários) e/ou assinantes, bem como é proibido
a esses a escolha de expressões injuriosas, que definam marcas de produtos ou serviços
de terceiros, denominações sociais, expressões publicitárias, nomes ou pseudônimos de
personalidades públicas, de pessoas famosas ou registrados por terceiros, ou que não
remetam à identidade do palpiteiro e, em geral, contrários à lei, à ordem ou às exigências
da moral e dos bons costumes comumente aceitos.
O palpiteiro FREE ou VIP que desobedecer ao estabelecido no parágrafo acima
poderá ter o seu login/apelido cancelado e bloqueado sem aviso prévio e a critério
exclusivo do CLUBEDOPALPITE.NET. Após devidamente cadastrado, o palpiteiro
concorrerá a prêmios numa plataforma que lhe possibilitará muita diversão.
As informações obtidas pelo CP10 serão usadas para personalizar o conteúdo e/ou
serviços

disponibilizados.
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o

CLUBEDOPALPITE.NET pode fornecer conteúdo e serviços de maior qualidade e

proporcionar um entretenimento melhor. Essas informações também poderão ser
utilizadas para gerar dados estatísticos gerais com finalidade informativa ou comercial.
Informações geográficas, demográficas, psicográficas e de perfil de uso dos usuários de
nossa plataforma poderão ser fornecidas a futuros parceiros, patrocinadores, anunciantes
ou outras empresas externas, sem que sejam revelados os dados dos palpiteiros. As
informações pessoais individuais não serão comercializadas ou fornecidas a terceiros, a
menos em estrito cumprimento de ordens judiciais. As informações fornecidas a
parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais serão apenas de grupos específicos de
usuários.
O CP10 irá manter de forma confidencial suas informações relativas a finanças e
saúde e nunca comercializará tais informações. Sabermos qual o perfil do palpiteiro
através da utilização de serviços e recursos, que nos ajudará a oferecer um conteúdo
personalizado. Mas, não disponibilizamos essas informações para terceiros sem a sua
permissão.
Por fim, você é o principal responsável pela manutenção de sua privacidade e pelo
sigilo de suas senhas e/ou informações pessoais. Sendo assim, proteja-se nesse sentido,
desde orientar (no caso dos responsáveis) os menores a não fornecerem seus dados à
utilizar senhas complexas, que garantam sua segurança.

