
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE QUIZ CASA DOS BANCÁRIOS 

Ao fazer o download do Quiz Casa dos Bancários, você concorda com os termos desta política 
de privacidade. 

Esta política define os dados pessoais que nós e nossos provedores colecionamos de você, em 
nome da Bravi Solutions (coletivamente "nós") e como esses dados são processados. Para 
efeitos da Lei de Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98), o 
Controlador de Dados é a empresa Bravi Solutions. 

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS DE VOCÊ 

Nós coletamos e processamos os seguintes dados sobre você: 

● Informações que você nos fornece quando você se registrar para usar o Quiz 
Casa dos Bancários: Estas são as informações que você nos fornece ao se registrar 
para usar o Quiz Casa dos Bancários, quando entra em contato conosco (por exemplo, 
por e-mail), quando compartilha dados com a nossa função de mídias sociais no app, 
quando participa das nossas promoções ou pesquisas, ou quando envia um feedback 
de dentro do app. Se você entrar em contato conosco, manteremos um registro dessa 
correspondência. As informações que você nos fornece podem incluir seu nome 
completo, endereço de e-mail, plataforma do seu dispositivo móvel, imagem do perfil (se 
fizer login com Facebook ou com o Google); e localização (Dados pessoais). 

● Informações que coletamos sobre você e seu dispositivo: Cada vez que você usa o 
Quiz Casa dos Bancários, nós coletamos automaticamente as seguintes informações: 

○ Informações técnicas, incluindo o tipo de dispositivo móvel que você usa, seu 
sistema operacional móvel e o tipo de navegador móvel que você usa 
(Informações do dispositivo);  

○ Detalhes do seu uso do Quiz, não limitado a dados de tráfego, caches de dados 
do aplicativo e outros dados de comunicação (Informações de Log) 

 

COMO USAMOS ESTAS INFORMAÇÕES 

Utilizamos seus dados pessoais, informações do dispositivo e informações do registro para 
enviar notificações, monitorar os níveis das funcionalidades e serviços do Quiz, para agrupar os 
usuários em regiões e outras classificações específicas e para realizar análises do uso do app 
e funcionalidades pelos usuários. 



 

Podemos também associar qualquer categoria de informação a qualquer outra categoria de 
informações e trataremos a informação combinada como dados pessoais de acordo com esta 
política, desde que seja combinada. 

Nós não divulgamos informações sobre indivíduos identificáveis para nossos provedores 
analíticos de terceiros, mas podemos fornecer informações agregadas anônimas sobre 
usuários para nos ajudar a identificar tendências e métricas úteis que nos ajudarão a melhorar 
o Quiz Casa dos Bancários. 

Podemos também usar suas informações pessoais para: 

● Reforçar nosso Contrato de Licença de Usuário; ou 
● Proteger os direitos, a propriedade ou a segurança de nossos clientes e outros. Isso 

inclui, mas não está limitado a troca de informações com outras empresas e 
organizações com o propósito de proteção contra fraudes e redução de risco de crédito. 

ONDE SALVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 

Os dados que coletamos de você serão armazenados em um destino dentro do European 
Economic Area (EEA). Todas as informações que você nos fornece são armazenadas nos 
servidores seguros do nosso provedor. Ao enviar seus dados pessoais, você aceita este 
armazenamento e processamento. Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir 
que seus dados sejam tratados de forma segura e de acordo com esta política de privacidade. 
Seu nome, endereço de e-mail, foto e país também serão salvos no armazenamento do seu 
telefone. 

Quaisquer transações de pagamento para compras no aplicativo não envolverão qualquer 
coleta de informações por nossa parte. As lojas de aplicativos relevantes coletarão e 
processarão essas informações. 

Onde nós lhe demos (ou onde você criou) uma senha, você é responsável por manter esta 
senha confidencial. Pedimos que você não compartilhe isso com ninguém. 

Infelizmente, a transmissão de informações pela internet não é completamente segura. Embora 
façamos o nosso melhor para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir a 
segurança de seus dados transmitidos; qualquer transmissão é por sua conta e risco. Uma vez 
que recebemos suas informações, usaremos procedimentos rigorosos e recursos de segurança 
para tentar impedir o acesso não autorizado. 

Certas funcionalidades do Quiz Casa dos Bancários mostrarão seu nome e foto de perfil no 
ranking. Certifique-se de que ao usar esses recursos você não envie dados pessoais que você 
não quer que sejam vistos, coletados ou usados por outros usuários. 



 

SEUS DIREITOS 

Quiz Casa dos Bancários pode conter links para/de sites, incluindo, mas não limitado a, sites 
nos quais o aplicativo é anunciado. Se você seguir um link para qualquer site, observe que 
esses sites e quaisquer serviços que possam estar acessíveis através deles têm suas próprias 
políticas de privacidade e não aceitamos qualquer responsabilidade ou responsabilidade por 
essas políticas ou por quaisquer dados pessoais que possam ser coletados através desses 
sites ou serviços, como dados de contato e localização. Verifique essas políticas antes de 
enviar dados pessoais para esses sites ou usar esses serviços. 

MUDANÇAS A POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Qualquer alteração que possamos fazer na nossa política de privacidade no futuro será 
publicada nesta página. Os novos termos podem ser exibidos na tela e você pode ser solicitado 
a ler e aceitá-los para continuar o uso do aplicativo ou dos serviços. 

CONTATO 

Perguntas, comentários e solicitações sobre esta política de privacidade são bem-vindos e 
devem ser enviados para suporte.casadosbancarios@bravi.com.br. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUIZ CASA DOS BANCÁRIOS CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL 
 
 

Ao baixar o aplicativo, você concorda com os termos do Contrato de Licença do Usuário Final. 

QUEM SOMOS E PARA QUE SERVE ESTA LICANÇA DE USO 

Nós, Bravi Solutions, lhe permitimos usar o aplicativo Quiz Casa dos Bancários, e quaisquer 
atualizações a ele, conforme permitido nestes termos. 

SUA PRIVACIDADE 

Utilizamos apenas dados pessoais que recolhemos através do seu uso do Quiz Casa dos 
Bancários de acordo com a nossa Política de Privacidade. 

REQUISITOS DO SISTEMA OPERACIONAL 

Nossos aplicativos foram totalmente testados no dispositivo móvel e nos sistemas operacionais            
abaixo. Os usuários de outros dispositivos devem garantir que os requisitos mínimos do             
sistema operacional sejam atendidos. 

Versões oficialmente suportadas 

Nossos aplicativos exigem os seguintes sistemas operacionais mínimos para funcionar          
corretamente: Android v 4.4.4, iOS v9. 

Dispositivos móveis oficialmente suportados  

- Samsung Galaxy Tab 
- Samsung Galaxy Nexus (19250) 
- Samsung galaxy S7 edge 
- Samsung galaxy S8bele 
- Nexus 7 
- HTC One_M8 
- Moto G (2nd gen) 
- Moto X (2nd gen) 
- LG Nexus 5 
- iPhone 4s 
- iPhone 5 (including 5, 5s and 5c) 
- iPhone 6 (including 6, 6s and 6 plus) 
- iPhone 7 (including 7 and 7 plus) 
- iPhone 8 (including 8 and 8 plus) 
- iPad Air 



 

- iPad mini 
 
SUPORTE PARA O APLICATIVO E COMO NOS INFORMAR SOBRE PROBLEMAS 

Entrando em contato conosco (inclusive com sugestões): Se você acha que o nosso             
aplicativo está com defeito ou deseja entrar em contato conosco por qualquer outro motivo,              
envie um e-mail para suporte.casadosbancarios@bravi.com.br. Você também pode fornecer         
feedback na tela de login se estiver com problemas para fazer login ou sugerir feedback ou                
novos tópicos e perguntas na tela de configuração e perfil. 
 
CONCESSÃO DE LICENÇA 

1. Como você pode usar o aplicativo, incluindo em quantos dispositivos você pode 
usá-lo: Em troca do seu consentimento em cumprir com esses termos, você pode fazer 
o download ou transmitir cópias do aplicativo em tantos dispositivos quanto a Apple 
Store e o Google Play permitirem e receberem e usar quaisquer "correções" de 
aplicativos e correções de erros que possamos fornecer a você.  

2. Você não pode transferir o aplicativo para outra pessoa: Embora você possa ter 
direitos de compartilhamento, conforme especificado acima, você não poderá transferir 
o Aplicativo, seja por dinheiro, por qualquer outra coisa ou gratuitamente. Se você 
vender qualquer dispositivo no qual o aplicativo esteja instalado, você deve primeiro 
remover o aplicativo dele. 

3. Se outra pessoa estiver usando o seu telefone ou dispositivo, você permanecerá            
responsável por cumprir esses termos 

 

MUDANÇAS NESSES TERMOS 

Talvez seja necessário alterar esses termos para refletir as alterações na lei ou nas práticas               
recomendadas ou para lidar com recursos adicionais que apresentamos. Notificaremos você de            
qualquer alteração quando você iniciar o aplicativo ou enviando uma notificação por push, que              
fornece um link para os termos atualizados. 

ATUALIZAR A APLICAÇÃO E ALTERAÇÕES AO SERVIÇO 

De tempos em tempos, podemos atualizar automaticamente o aplicativo para melhorar o            
desempenho, aprimorar a funcionalidade, refletir as alterações no sistema operacional ou           
resolver os problemas de segurança. Alternativamente, podemos pedir-lhe para atualizar o           
aplicativo por estas razões. Se você optar por não instalar essas atualizações ou se optar por                
desativar as atualizações automáticas, talvez não consiga continuar usando o aplicativo. 

PODEMOS COLETAR DADOS TÉCNICOS SOBRE O SEU DISPOSITIVO  



 

Ao usar o aplicativo, você concorda com a nossa coleta de informações técnicas sobre os               
dispositivos e software, hardware e periféricos relacionados para melhorar nosso aplicativo. 

PODEMOS COLETAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO (MAS VOCÊ PODE DESLIGAR OS 
SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO) 

Para usar a funcionalidade do ranking, o aplicativo fará uso dos dados de localização enviados               
do seu dispositivo. Você pode desativar essa funcionalidade a qualquer momento desativando            
as configurações dos serviços de localização para o aplicativo no dispositivo. Você pode nos              
impedir de coletar esses dados a qualquer momento desativando as configurações dos            
serviços de localização no seu dispositivo, mas você não poderá participar do ranking do              
aplicativo. 

RESTRIÇÕES DA LICENÇA 

Você concorda que você: 

1. Não irá disponibilizar, o aplicativo de qualquer forma, total ou parcialmente, a qualquer 
pessoa sem o prévio consentimento escrito por nós; 

2. Não irá copiar o aplicativo, a menos que seja necessário para fins de backup ou 
segurança operacional; 

3. Não irá traduzir, fundir, adaptar, alterar ou modificar, a totalidade ou parte da aplicação, 
nem permitir que a aplicação ou qualquer parte dela seja combinada ou seja 
incorporada a qualquer outro programa; 

4. Não irá desmontar, descompilar, reverter engenharia ou criar trabalhos derivados com 
base na totalidade ou parte da aplicação nem tentar fazer tais coisas, exceto na medida 
em que tais ações não podem ser proibidas porque são necessárias para descompilar o 
aplicativo para obter as informações necessárias para criar um programa independente 
que possa ser operado com o aplicativo ou com outro programa, e desde que as 
informações obtidas por você durante essas atividade: 

a. Não sejam divulgadas ou comunicadas sem o consentimento prévio por escrito 
do Licenciante para qualquer terceiro a quem não seja necessário divulgá-las ou 
comunicá-las; 

b. Não sejam usadas para criar qualquer software que seja substancialmente 
semelhante em sua expressão ao aplicativo; 

c. Sejam mantidas seguras. 

5. Cumprirá todas as leis aplicáveis de controle de tecnologia ou exportação e 
regulamentos que se apliquem à tecnologia usada ou suportada pela aplicativo ou 
qualquer Serviço; 

6. Não usará o aplicativo de forma ilegal ou de qualquer maneira incompatível com esses 
termos; 



 

7. Não infringirá os nossos direitos de propriedade intelectual ou os de terceiros em 
relação ao seu uso do aplicativo; 

8. Não transmitirá qualquer material que seja difamatório, ofensivo ou de outra forma 
reprovável em relação ao uso do aplicativo; 

9. Não usará o aplicativo de forma que possa danificar, desativar, sobrecarregar, 
prejudicar ou comprometer nossos sistemas ou segurança ou interferir com outros 
usuários; e 

10. Não recolherá ou colherá quaisquer dados dos nossos sistemas ou tentará decifrar 
quaisquer transmissões de / para os servidores que executem qualquer Serviço. 

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Você não possui direitos de propriedade intelectual no Quiz Casa dos Bancários além do direito 
de usar de acordo com estes termos. 

NOSSA RESPONSABILIDADE POR PERDA OU DANO SOFRIDO POR VOCÊ 

1. Somos responsáveis perante as perdas e os danos previsíveis causados por 
nós, mas não somos responsáveis por qualquer perda ou dano que não seja 
previsível. Perda ou dano é previsível se for óbvio que acontecerá ou se, no 
momento em que você aceitou esses termos, nós e você sabíamos que isso 
poderia acontecer. 

2. Não somos responsáveis por perdas comerciais. O aplicativo é para uso 
doméstico e privado. Se você usar o aplicativo para qualquer finalidade comercial 
ou de revenda, não teremos nenhuma responsabilidade para você por perda de 
lucro, perda de negócios, interrupção de negócios ou perda de oportunidade de 
negócio. 

3. Limitações ao aplicativo. O aplicativo é fornecido apenas para informações gerais 
e fins de entretenimento. Embora façamos esforços razoáveis para atualizar as 
informações fornecidas pelo aplicativo, não fazemos representações, garantias, 
expressas ou implícitas, de que tais informações sejam precisas, completas ou 
atualizadas. 

4. Solicitamos que faça backup do conteúdo e dos dados usados com o 
aplicativo, para se proteger em caso de problemas com o aplicativo. 

5. Não somos responsáveis por eventos fora do nosso controle. Se nossa 
provisão dos Serviços ou suporte para a Aplicação ou os Serviços for adiada por 
um evento fora do nosso controle, entraremos em contato com você o mais breve 
possível para informá-lo e tomaremos medidas para minimizar o efeito da demora. 
Desde que façamos isso, não seremos responsáveis por atrasos causados pelo 
evento, mas se houver um risco de atraso substancial, você pode entrar em contato 
conosco para encerrar seu contrato conosco e receber um reembolso por qualquer 
Serviço que você pagou, mas não recebeu. 



 

NÓS PODEMOS REVOGAR SEUS DIREITOS PARA USAR A APLICAÇÃO E OS SERVIÇOS 
SE VOCÊ DESRESPEITAR ESTES TERMOS 

Podemos revogar seus direitos de usar o aplicativo a qualquer momento, contatando você se 
você desrespeitar estes termos de forma séria. Se o que você fizer pode ser corrigido, nós lhe 
daremos uma oportunidade razoável de fazê-lo. Se acabarmos os direitos de usar a Aplicação: 

1. Você deve parar todas as atividades autorizadas por estes termos. 
2. Você deve excluir ou remover o aplicativo de todos os dispositivos em sua posse e 

destruir imediatamente todas as cópias da aplicação que você possui. 

CONTATO 

Perguntas, comentários e solicitações sobre esta licença de uso são bem-vindos e devem ser 
enviados suporte.casadosbancarios@bravi.com.br 


