
Política de Privacidade

A Política de Privacidade sob o título “Política de Privacidade –   Para Agentes Cibernéticos” é uma versão
simplificada e inválida da Política de Privacidade escrita para crianças. Nenhum direito pode ser derivado desta
versão da Política de Privacidade, e ela contém fortes simplificações para tornar o texto compreensível e legível
para crianças. Esta Política de Privacidade é apenas para fins informativos.

Política de Privacidade - para Agentes Cibernéticos

Crianças, agradecemos desde já por ler a Política de Privacidade. Isso é muito importante. Em uma Política de
Privacidade você encontrará todas as informações sobre o que um fabricante, site ou serviço faz e está
autorizado a fazer com seus dados pessoais! Tão importante! Se pretender contactar-nos, pode fazê-lo
enviando um e-mail para juridico@teckids.com.br. Veja abaixo os dados que armazenamos aqui conosco, o
porquê e como:

● Como você joga o Hackshield, processamos os dados que você compartilha conosco.
● Nossa empresa não vende seus dados para ninguém.
● Só podemos ver seu apelido, não sua senha.
● Manteremos seu endereço de e-mail se você optar por fazê-lo e somente se tiver permissão de um

pai/responsável.
● Precisamos de um endereço de e-mail para entrar em contato com você para promoções, boletins

informativos e para contatá-lo caso você tenha ganhado algo, por exemplo.
● Caso participe de alguma competição, seu nickname será divulgado. Pedimos que evite usar seu nome

e sobrenome. Ah, sempre nickname respeitoso ok ? Não custa comentar :)
● Mantemos dados gerais  de pontuação, avanços, modo de jogar, para que possamos sempre melhorar

o jogo.
● Você leu nosso aviso de cookies? Também mantemos cookies para ver como você usa o site, para que

possamos melhorar o site.
● Você sempre pode perguntar para nós, quais dados estamos mantendo por aqui, a respeito do seu

usuário. Para fazer isso, você deve enviar um e-mail para juridico@teckids.com.br, informar qual é o
endereço de e-mail com o qual você se registrou (se usou) e seu ID HackShield.

● Se você quiser, nós (HackShield) podemos excluir todos os seus dados. Você perderá sua conta e
todos os seus pontos. Para fazer isso, você deverá enviar um e-mail para juridico@teckids.com.br, com
o assunto: Quero excluir meus dados do Hackshield. Este e-mail deverá ser enviado pelo e-mail
cadastrado na plataforma do jogo e deverá constar as informações a seguir: HackShield ID e e-mail
cadastrado na plataforma do jogo.

● Fazemos tudo o que podemos, por exemplo, com criptografia, para armazenar seus dados de forma
segura e adequada. Mas você sempre pode enviar um e-mail ou apresentar uma reclamação à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil - ANPD.

Política de Privacidade - para Adultos

HackShield Future Cyber Heroes B.V., “HackShield”, Europalaan 500 3526KS Utrecht, Holanda, é responsável
pelo processamento de dados pessoais, conforme mostrado nesta declaração de privacidade. HackShield
Future Cyber Heroes B.V. é o proprietário da tecnologia e é representado pela Teckids Online Child Protection
no Brasil.
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O Teckids Online Child Protection - “Teckids”, é uma sociedade limitada registrada no Brasil que opera sob a
pessoa jurídica “Cyber Assessoria Treinamento e Comércio LTDA”, registrada no CNPJ: 44.281.894/0001-00 e
atua como operador dos dados pessoais disponibilizados na plataforma HackShield.
.
Dados de contato: www.teckids.com.br - contato@teckids.com.br.
Karina Queiroz é a responsável pela Proteção de Dados do Teckids e poderá ser contatada a qualquer
momento via juridico@teckids.com.br
O teckids processa seus dados pessoais porque você usa nossos serviços e/ou porque você mesmo nos
fornece esses dados por outros motivos.

Abaixo, você encontrará uma visão geral dos dados pessoais que processamos:

● Endereço de e-mail
● Seu município
● ID associado ao e-mail fornecido;
● REsultado de processamento do jogo: O Ranking do seu Hackshield ID

Outros dados pessoais que você eventualmente poderá fornecer, como: endereço para receber
correspondência ou brindes e  telefone.

Aconselhamos vigorosamante aos pais e responsáveis  a se envolverem nas atividades online de seus filhos,
a fim de evitar que dados sobre crianças sejam coletados sem o consentimento dos pais.

Processamento de Dados de Menor de 16 anos.

O HackShield na plataforma Hackshield processa dados pessoais especiais e/ou sensíveis de pessoas menores
de 16 anos. Nosso site e/ou serviço não pretende coletar dados sobre visitantes do site com menos de 16 anos,
a menos que os jogadores /usuários com 16 anos ou menos tenham permissão de seus pais/responsáveis   ou
responsáveis, para criar o ID e jogar. No entanto, não podemos aferir e ter absoluta certeza de que um visitante
tem mais de 16 anos e de que nenhum dado pessoal será armazenado.

Se você estiver convencido de que coletamos informações pessoais sobre um menor sem essa permissão,
entre em contato conosco via juridico@teckids.com.br com o assunto: Dados Pessoais de Menor com um
telefone de contato e após nossa atuação em conjunto para aferir a responsabildiade associada ao ID de um
menor, excluiremos as informações.

Finalidade

O Teckids trata os seus dados pessoais para as seguintes finalidades

● Para enviar a nossa newsletter e/ou matrial publicitário a respeito de eventos, competições,
treinamentos, artigos educativos, entre outros.

● Para poder entrar em contato como: telefonar, enviar mensagens via aplicativos de mensagem ou
enviar e-mail quando necessário para a realizaçãodos nossos serviços.

● Para potenciais oportunidades de parcerias e realização de  co-desenvolvimento  do HackShield e
realização de pilotos, eventos, entre outros.

● Para informá-lo sobre alterações em nossos serviços e produtos
● Para oferecer a oportunidade de criar uma conta.
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● Para analisar o comportamento no site com o objetivo primário de  melhorar o site e adaptar produtos e
serviços de acordo com suas preferências.

O HackShield ou o Teckids não tomam decisões com base em processamento automatizado sobre assuntos
que podem ter consequências (significativas) para as pessoas. Estas são decisões tomadas por programas ou
sistemas de computador, sem envolver uma pessoa (por exemplo, um funcionário do HackShield ou do Teckids).

Outros Compromissos e Orientações

O HackShield reserva-se o direito de remover ou suspender uma conta de um jogador/usuário se houver uma
razão sólida para fazê-lo (por exemplo, um nome de usuário racista ou ofensivo ou criado para a prática de
cyberbullying). Nenhuma correspondência do Teckids é necessária para isso.

O  HackShield e o Teckids, não armazena seus dados pessoais por mais tempo do que o estritamente
necessário para realizar os propósitos para os quais seus dados são coletados. Dados e contas podem ser
excluídos mediante solicitação.

O HackShield e o Teckids, não vendem seus dados a terceiros e os fornecerá apenas se isso for necessário
para a execução de nosso contrato com você ou para cumprir uma obrigação legal . Celebramos um contrato
de processador com empresas que processam seus dados em nosso nome para garantir o mesmo nível de
segurança e confidencialidade de seus dados. Independente disso, o Teckids permanece responsável por
essas operações de processamento.

O HackShield e o Teckids, usa apenas cookies técnicos,  funcionais e cookies analíticos que não interferem na
sua privacidade.
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é armazenado em seu computador, tablet ou smartphone
quando você visita este site pela primeira vez. Os cookies que usamos são necessários para o funcionamento
técnico do site e sua facilidade de uso. Eles garantem que o site funcione corretamente e, por exemplo,
lembram suas configurações preferidas. Também podemos otimizar nosso site com isso. Você pode desativar
os cookies a qualquer momento configurando seu navegador de internet para que ele não armazene mais
cookies. Além disso, você também pode excluir todas as informações que foram armazenadas anteriormente
por meio das configurações do seu navegador.

Você tem o direito de visualizar, corrigir ou excluir seus dados pessoais sempre. Além disso, você tem o direito
de retirar seu consentimento para o processamento de dados ou de se opor ao processamento de seus dados
pessoais pelo HackShield e tem direito à portabilidade de dados. Isso significa que você pode nos enviar uma
solicitação para enviar os dados pessoais que temos sobre você em um arquivo de computador para que você
ou outra organização mencionada por você possa utilizá-lo, processá-lo. Alterar seus dados pessoais pode
significar que você não pode mais reivindicar a funcionalidade completa do HackShield que estava associada
ao dado pessoal informado anteriormente. Dados excluídos ou alterados, relacionados a isso podem não ser
mais recuperados.

Você pode enviar uma solicitação de inspeção, correção, exclusão, transferência de seus dados pessoais ou
solicitação de retirada de seu consentimento ou objeção ao processamento de seus dados pessoais para o
email juridico@teckids.com.br, informando qual é o endereço de e-mail com o qual você se registrou (se usou)
e seu ID HackShield.

Para garantir que a solicitação de acesso foi feita por você, solicitaremos um número de telefone para
realizarmos uma chamada online e após nossa atuação em conjunto para aferir a responsabildiade associada
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ao ID de um menor, realizaremos as ações requeridas.Isso é para proteger sua privacidade e também evitar a
exclusão ou a interrupção do serviço à IDs por pessoas mal intencionadas. Responderemos à sua solicitação o
mais rápido possível, dentro de quatro semanas.

O HackShield e o Teckids também gostariam de salientar que você tem a opção de registrar uma reclamação
junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira, a ANPD.  Você pode fazer isso através do
seguinte link: Canais de Atendimento — Português (Brasil) (www.gov.br). O HackShield e o Teckids levam a sério
a proteção de seus dados e toma as medidas apropriadas para evitar uso indevido, perda, acesso não
autorizado, divulgação indesejada e informações não autorizadas modificação. Se você acha que seus dados
não estão devidamente protegidos ou há indícios de uso indevido, entre em contato com
juridico@teckids.com.br
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