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Obrigado por utilizar nossos serviços. Na Klixters Inc., acreditamos que você deve poder escolher
quando suas informações serão compartilhadas, o que é uma das razões pelas quais criamos uma
plataforma onde você pode ser pago para ver anúncios e compartilhar suas informações!

Klixters Inc. Inc. ("Klixters Inc.") opera a Klixters Inc. ("Klixters Inc."). Aplicação Web (" App "), a
Klixters.com (" Site "), e os serviços de pagamento por visualização oferecidos através de nossa
plataforma (juntamente com o App e os Sites, os " Serviços ").

A Klixters Inc. respeita e protege a privacidade de nossos usuários. Mantemos políticas rigorosas para
garantir a privacidade daqueles que utilizam nossos serviços. Esta política (" Política de Privacidade
") descreve os tipos de informações que podemos coletar de você e nossas práticas para como
coletamos, usamos, mantemos, protegemos e divulgamos tais informações. A forma como coletamos
e usamos suas informações depende da forma como você acessa os Serviços (seja pelo Site ou pela
App). Esta Política de Privacidade também inclui uma descrição de certos direitos que você pode ter
sobre informações que podemos coletar de você.

Ao utilizar os Serviços, você concorda com esta Política de Privacidade. Se você não concordar
com nossas políticas e práticas, sua escolha é não utilizar nossos Serviços.

INFORMAÇÕES KLIXTERS INC. COLETA E COMO A
COLETAMOS

Tipos de informações coletadas

Através dos Serviços, a Klixters Inc. pode coletar tanto informações pessoais quanto
informações não pessoais sobre você.

Dados pessoais:

“ Dados pessoais" são informações pelas quais você pode ser pessoalmente identificado. Entre outros
dados que você pode escolher fornecer voluntariamente, a Klixters Inc. pode coletar os seguintes
Dados Pessoais de você:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome;
Email;
Número de telefone;
Data de nascimento;
Gênero (opcional);
Estado civil (opcional);
Renda domiciliar (opcional);
Fotos de perfil (opcional); e
Número da conta bancária.

Dados não-pessoais:
Dados não pessoais incluem quaisquer dados que não possam ser utilizados por si mesmos para
identificar, rastrear ou identificar uma pessoa. Podemos coletar seu endereço IP, informações do
dispositivo ou informações de localização.

Quando os Dados Não Pessoais que você nos fornece são combinados com os Dados Pessoais que
coletamos sobre você, eles serão tratados como Dados Pessoais e só os utilizaremos de acordo com
esta Política de Privacidade.

Por que coletamos e como utilizamos suas informações. (Base legal)
Em geral, coletamos e usamos seus dados pessoais pelas seguintes razões:

• quando for necessário para o funcionamento geral dos Serviços, inclusive para
•

•

•
•
•

facilitar os pagamentos ou para entrar em contato com você;
quando for necessário em conexão com qualquer contrato que você tenha firmado conosco
(incluindo nossos termos de serviço) ou tomar medidas antes de firmar um contrato
conosco;
quando obtivermos seu consentimento prévio para o uso (esta base legal só é usada em
relação a usos que são inteiramente voluntários - não é usada para o processamento de
informações que são necessárias ou obrigatórias de qualquer forma);
quando temos um interesse legítimo em processar suas informações com o objetivo
de fornecer ou melhorar nossos serviços;
quando tiver um interesse legítimo em utilizar as informações para fins de contato com
você, sujeito ao cumprimento da lei aplicável; ou
quando temos um interesse legítimo em utilizar as informações com a finalidade de detectar
e proteger contra violações de nossas políticas e leis aplicáveis.

Podemos utilizar informações agregadas (anônimas) sobre nossos usuários, e informações que
não identifiquem nenhum indivíduo, sem restrições.

Como coletamos informações.
Com exceção dos endereços IP que podem ser coletados automaticamente, coletamos seus dados
pessoais somente quando você os fornece afirmativamente através de interações com os Serviços,
inclusive:

•
•
•
•

Durante o cadastro para criar uma conta no Site;
Quando você baixa e cria uma conta através do aplicativo;
Quando você digita informações opcionais de preferência; e
Através de pesquisas, promoções, concursos e/ou formulários de contato conosco;

Além disso, podemos coletar dados por meios automáticos, inclusive através de cookies.

Observe que se você fornecer informações pessoais on-line, como em um fórum ou quadro de
mensagens, essas informações não são protegidas, são visíveis ao público e a outros visitantes do
Site e podem ser coletadas e usadas por terceiros. Embora nos esforcemos para proteger a
privacidade de nossos usuários, não podemos garantir a segurança das informações que você
postar voluntariamente e não temos controle sobre como tais terceiros podem usar suas
informações. Você divulga qualquer informação pessoal por sua própria conta e risco.

Métodos automatizados de coleta de dados
Biscoitos
Um cookie é um pequeno arquivo colocado no disco rígido do seu computador. Os cookies são
usados para nos ajudar a gerenciar e informar sobre sua interação com o Site. Através dos
cookies, somos capazes de coletar informações que usamos para melhorar os Serviços, autenticar
suas credenciais de login, acompanhar os dados do fluxo de cliques, ou gerenciar várias
instâncias do Site em um único navegador. Os cookies também podem coletar outros dados,
como a data e a hora em que você visitou o Site, e seu endereço IP atual.

Você pode saber mais sobre cookies visitando http://www.allaboutcookies.org, que inclui
informações úteis adicionais sobre cookies e como bloquear cookies em diferentes tipos de
navegadores e dispositivos móveis. Observe, entretanto, que ao bloquear ou excluir os cookies
usados nos Serviços, você pode não conseguir tirar o máximo proveito dos Serviços.

Arquivos de Log
Utilizamos meios para coletar endereços IP, localização física, e para informar os tempos de
acesso. Utilizamos essas informações para garantir o cumprimento de várias leis estaduais.
Ocasionalmente, utilizamos as informações para melhorar nossos serviços.

Não rastrear configurações
Não rastreamos nossos usuários ao longo do tempo e em sites de terceiros para fornecer
publicidade direcionada e não respondemos especificamente aos sinais de Não Rastrear ("DNT").

COM QUEM COMPARTILHAMOS DADOS
Podemos utilizar informações agregadas (anônimas) sobre nossos usuários, e informações que
não identifiquem nenhum indivíduo, sem restrições.
Podemos compartilhar seus dados pessoais com as seguintes partes sob as seguintes circunstâncias:

Anunciantes

Afiliados

Sucessores em
Interesse

Aplicação da lei
e outros órgãos
governamentais.

Prestadores de
serviços e
parceiros

Depois de assistir a um anúncio, você terá a oportunidade
de solicitar que compartilhemos suas informações com o
anunciante aplicável. Só compartilharemos seus dados se
você afirmativamente nos instruir a fazê-lo através da
plataforma.
Podemos, para nossos legítimos interesses, compartilhar suas
informações com entidades sob propriedade ou controle
comum conosco que processarão suas informações de forma
consistente com esta Política de Privacidade e sujeita às
salvaguardas apropriadas
Podemos, para nossos legítimos interesses, compartilhar suas
informações
com um comprador ou outro sucessor em caso de fusão,
alienação, reestruturação, reorganização, dissolução ou
outra venda ou transferência de alguns ou todos os nossos
ativos, nos quais os Dados Pessoais sobre nossos usuários
estão entre os ativos transferidos. Você será notificado de
qualquer alteração deste tipo por um aviso destacado
exibido em nossos Serviços ou por e-mail. Qualquer
sucessor que tenha interesse nesta Política de Privacidade
estará vinculado à Política de Privacidade no momento da
transferência.
Podemos compartilhar suas informações quando acreditamos de
boa fé que tal compartilhamento é razoavelmente necessário para
investigar, prevenir ou tomar medidas relativas a possíveis
atividades ilegais ou para cumprir com o processo legal. Isto pode
envolver o compartilhamento de suas informações com as
autoridades policiais, agências governamentais, tribunais e/ou
outras organizações.

Podemos, para nossos legítimos interesses, compartilhar
suas informações com empreiteiros, prestadores de serviços,
autenticadores de terceiros e outros terceiros que usamos
para apoiar nossos negócios e que estão obrigados por
obrigações contratuais a manter os Dados Pessoais
confidenciais e usá-los apenas para os fins para os quais os
divulgamos a eles. Alguns dos
funções que nossos prestadores de serviços fornecem são as
seguintes:

- Infra-estrutura e armazenamento do servidor host;
- Serviços de análise de negócios;
- Gerenciamento de usuários In-App;
- Gerenciamento de verificação de identidade;
- Processamento de pagamentos;
- Serviço de análise de log do site para atividade,
desempenho e solução de problemas;
- Serviço de análise de log de aplicação para atividade,
desempenho e solução de problemas;
- Monitoramento da infra-estrutura para o desempenho da
aplicação; e
- Serviços de gerenciamento de e-mail.

COMO A KLIXTERS INC. PROTEGE SUAS INFORMAÇÕES

A Klixters Inc. armazena dados do usuário em nossos servidores, incluindo nome, e-mail, número de
telefone, endereço e nome de usuário. Os dados pessoais dos usuários são armazenados dentro dos
Estados Unidos. Se você estiver usando os Serviços de outras regiões com leis que regem a coleta e
uso de dados, observe que você está concordando com a transferência de seus Dados Pessoais para os
Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ter leis diferentes, e potencialmente não tão protetoras,
como as leis de seu próprio país. Ao fornecer seus Dados Pessoais, você concorda com qualquer
transferência e processamento de acordo com esta Política de Privacidade. Para evitar dúvidas, nossa
plataforma não é destinada a nenhum usuário fora dos Estados Unidos.

A Klixters Inc. emprega procedimentos de controle físico, eletrônico e gerencial para salvaguardar e
ajudar a prevenir o acesso não autorizado às suas informações. Escolhemos estas salvaguardas com
base na sensibilidade das informações que coletamos, processamos e armazenamos e no estado atual
da tecnologia. Nossos prestadores de serviços terceirizados que apóiam nossas operações também são
controlados para garantir que eles também tenham as medidas organizacionais e técnicas apropriadas
para proteger suas informações.

Infelizmente, a transmissão de informações via Internet não é completamente segura. Embora
façamos nosso melhor para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança de suas
informações transmitidas aos Serviços. Qualquer transmissão de informações é por sua própria conta
e risco. Não somos responsáveis por contornar quaisquer configurações de privacidade ou medidas
de segurança contidas nos Serviços. Caso haja violação das informações que possuímos,
notificaremos tal violação via e-mail ou por meio de notificação sobre os Serviços.

Por quanto tempo armazenamos os dados pessoais?
Conservaremos seus dados pessoais somente pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para
as quais são coletados. Este período de tempo pode variar de acordo com a natureza de seu
relacionamento conosco. Os Dados Pessoais serão purgados após dois anos de não utilização de uma
conta.

ACESSAR E CONTROLAR SUAS INFORMAÇÕES

Se você gostaria de nos impedir de coletar suas informações completamente, você deve cessar o uso
de nossos Serviços. Você também pode controlar certos dados através destes outros métodos:

Opt-out das comunicações eletrônicas não essenciais: Você pode optar por não receber
boletins informativos e outras mensagens não essenciais usando a função "unsubscribe"
incluída em todas essas mensagens. Entretanto, você continuará a receber avisos e e-mails
transacionais essenciais. Se você já tiver optado por entrar, poderá mais tarde optar por
interromper o recebimento de tais informações ou optar por não participar de um recurso.
Você deve estar ciente, entretanto, que nem sempre é possível remover ou modificar
completamente as informações em nossos bancos de dados e servidores, embora façamos
esforços razoáveis para fazê-lo a seu pedido.

Informações opcionais: Você sempre pode optar por não preencher campos não
obrigatórios ao enviar qualquer formulário vinculado a nossos serviços. comunicações.

Emendar informações: Você pode alterar suas informações através da página de sua
conta na plataforma.

Se você é um residente da Califórnia, você também tem os direitos divulgados abaixo.

DIREITOS ESPECÍFICOS E DIVULGAÇÕES PARA OS
RESIDENTES DA CALIFÓRNIA
Código Civil da Califórnia Seção 1798.83, também conhecida como a lei "Shine the Light", permite
que nossos usuários residentes na Califórnia solicitem e obtenham de nós, uma vez por ano e
gratuitamente, informações sobre categorias de informações pessoais (se houver) que divulgamos a
terceiros para fins de marketing direto e os nomes e endereços de todos os terceiros com os quais
compartilhamos informações pessoais no ano civil imediatamente anterior. Se você é um residente da
Califórnia e gostaria de fazer

tal solicitação, favor nos enviar sua solicitação por escrito utilizando as informações de contato
fornecidas abaixo.
Aviso de Privacidade CCPA
Se você é um residente da Califórnia, você tem os seguintes direitos com respeito às informações que
temos sobre você. Tentamos proporcionar-lhe os mesmos direitos, não importa onde você escolha
morar.

• Direito de acesso: Você tem o direito de acessar (e obter uma cópia, se necessário) as

•

•

•

•

•

categorias de informações pessoais que possuímos sobre você, incluindo a fonte de
informações, propósito e período de processamento, e as pessoas para as quais as
informações são compartilhadas.
Direito à retificação: Você tem o direito de atualizar as informações que possuímos sobre
você ou de retificar qualquer imprecisão. Com base na finalidade para a qual utilizamos
suas informações, você pode nos instruir a acrescentar informações suplementares sobre
você em nosso banco de dados.
Direito de apagamento: Você tem o direito de solicitar que apagamos suas informações
pessoais em determinadas circunstâncias, como quando elas não são mais necessárias
para o propósito para o qual foram originalmente coletadas.
Direito à restrição de processamento: Você também pode ter o direito de solicitar a restrição
do uso de suas informações em determinadas circunstâncias, tais como quando você se opôs
ao nosso uso de seus dados, mas precisamos verificar se temos motivos legítimos superiores
para usá-los.
Direito à portabilidade dos dados: Você tem o direito de transferir suas informações a
terceiros em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina, em
circunstâncias em que as informações são processadas com seu consentimento ou por
meios automatizados.
Direito de objeção: Você tem o direito de objeção ao uso de suas informações em
determinadas circunstâncias, tais como o uso de suas informações pessoais para
marketing direto.

Resumo da coleta de dados
CCPA
Este gráfico é um resumo dos dados que coletamos e temos coletado nos últimos 12 meses.
Categorias de informações pessoais

Nós
coletam
os?

Divulgamo
s para um
propósito
comercial?

Nós
vendemos?

Identificadores: (Detalhes de contato, como nome real,
pseudônimo, endereço, número de telefone, identificadores
pessoais únicos, identificadores on-line, endereço IP, endereço
de e-mail e nome de conta)

SIM

SIM

Com
Consent
imento

Categorias de informações descritas no Estatuto de Registros de
Clientes da Califórnia: (incluindo nome, e-mail, número de
telefone, endereço para correspondência, SSN, número da
carteira de motorista e número da conta bancária)

SIM

SIM

NÃO

Dados de Geolocalização: (localização do dispositivo)

SIM

SIM

NÃO

Inferências extraídas de outras informações pessoais para criar
um perfil sobre um consumidor: (Inferências extraídas de
qualquer uma das

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

Informações comerciais: (Informações sobre transações,
histórico de compras, detalhes financeiros e informações
sobre pagamentos)

sim

NÃO

NÃO

Características das Classificações Protegidas sob a Lei da
Califórnia ou Federal (sexo e data de nascimento)

SIM

SIM

NÃO

Informações biométricas: (Impressões digitais e impressões de voz)

NÃO

NÃO

NÃO

Informações de áudio, visuais ou similares: (Imagens e gravações
de áudio, vídeo ou chamadas criadas em conexão com nossas
atividades comerciais)

NÃO

NÃO

NÃO

Informações profissionais ou relacionadas ao emprego:
(Detalhes de contato comercial a fim de lhe fornecer nossos
serviços a nível comercial, título de emprego, assim como
histórico de trabalho e qualificações profissionais)

NÃO

NÃO

NÃO

Informações sobre educação não pública (conforme a Lei de
Direitos Educacionais e Privacidade da Família) (registros de
estudantes e informações de diretório)

NÃO

NÃO

NÃO

coletou informações pessoais listadas acima para criar um perfil
ou resumo sobre, por exemplo, as preferências e características
de um indivíduo)
Internet ou outras informações sobre atividades da rede eletrônica:
(Histórico de navegação, histórico de busca, comportamento online, dados de interesse e interações com nossos e outros
websites, aplicações, sistemas e anúncios)

SERVIÇOS E WEBSITES DE TERCEIROS

A Klixters Inc. não é responsável pelas políticas de privacidade ou outras práticas empregadas por
sites vinculados a, ou de, nossos Serviços, incluindo anunciantes com os quais você possa se conectar
através dos Serviços, nem pelas informações ou conteúdo neles contidos, e nós o encorajamos a ler
as declarações de privacidade de qualquer terceiro vinculado.

Podemos permitir que prestadores de serviços terceirizados forneçam conteúdo e anúncios em
conexão com nossos Serviços e fornecer métricas anônimas do site e outros serviços analíticos.
Esses terceiros podem utilizar cookies, web beacons e outras tecnologias para coletar informações,

tais como seu endereço IP, identificadores associados a seu dispositivo, outras aplicações em seu
dispositivo, os navegadores que você utiliza para acessar nossos Serviços, páginas web visualizadas,
tempo gasto em páginas web, links clicados e informações de conversão (por exemplo, transações
realizadas). Estas informações podem ser usadas pela Klixters Inc. e por terceiros prestadores de
serviços em nome da Klixters Inc. para analisar e acompanhar o uso de nossos Serviços, determinar
a popularidade de certos conteúdos, entregar publicidade e conteúdo direcionado a seu
interesses, e entender melhor como você utiliza nossos serviços. Para maiores informações
sobre publicidade dirigida especificamente, por favor, visite http://www.aboutads.info/choices.

USUÁRIOS COM MENOS DE 16 ANOS DE IDADE

Nossos serviços não são destinados a crianças menores de 16 anos e não coletamos intencionalmente
dados pessoais de crianças menores de 16 anos. Se você for menor de 16 anos, não use ou registre-se
nos Serviços, não faça nenhuma compra, não utilize nenhum dos recursos de comentários interativos
ou públicos, nem nos forneça nenhuma informação sobre você. Se soubermos que coletamos ou
recebemos Dados Pessoais de uma criança menor de 16 anos sem verificação do consentimento dos
pais, apagaremos essas informações. Se você acredita que podemos ter qualquer informação de ou
sobre uma criança menor de 16 anos, por favor, entre em contato conosco no endereço de e-mail
listado abaixo.

USUÁRIOS DO ESPAÇO ECONÔMICO EUROPEU
Para fins de coleta de dados sob a GDPR, a Klixters Inc será o controlador de dados. Se você é um
indivíduo residente na EEA, você tem os seguintes direitos de proteção de dados relativos aos
dados pessoais:
• Você tem o direito de acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão de seus dados

pessoais. Você pode fazer isso a qualquer momento entrando em contato conosco.
• Você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais, de nos pedir para

restringir o processamento de seus dados pessoais, ou de solicitar a portabilidade de seus
dados pessoais. Mais uma vez, você pode exercer estes direitos entrando em contato
conosco.
• Você tem o direito de optar por não participar das comunicações de marketing que lhe
enviamos a qualquer momento. Você pode exercer este direito clicando no link
"unsubscribe" ou "opt-out" nos e-mails de marketing que lhe enviamos. Para optar por não
participar de outras formas de marketing (tais como marketing postal ou telemarketing),
entre em contato conosco.
• Você tem o direito de revogar o consentimento que lhe foi dado anteriormente. Se nós
coletamos e processamos seus dados pessoais com seu consentimento, então você pode
retirar seu consentimento a qualquer momento. A retirada de seu consentimento não
afetará a legalidade de qualquer processamento que tenhamos realizado antes de sua
retirada, nem afetará o processamento de seus dados pessoais realizado com base em
outros fundamentos legais de processamento que não o consentimento.
• Você tem o direito de reclamar a uma autoridade de proteção de dados sobre nossa coleta e
uso de seus dados pessoais.

Para maiores informações, por favor, contate sua autoridade local de proteção de dados. Se
você gostaria de exercer algum dos direitos acima, por favor, entre em contato conosco pelo
e-mail support@klixters.com.

MUDANÇAS EM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mantemos nossa política de privacidade sob revisão regular e colocaremos quaisquer atualizações
nesta página da web. Se fizermos mudanças materiais na política, o notificaremos por e-mail para o
endereço de e-mail especificado em sua conta e/ou através de um aviso no Site ou na App. O uso
continuado de nossos serviços após a publicação de qualquer modificação nesta Política de
Privacidade constituirá sua aceitação das alterações a esta Política de Privacidade. Você pode optar
por descontinuar o uso do Serviço se não aceitar qualquer versão modificada desta Política de
Privacidade. Você é responsável por garantir que tenhamos um endereço de e-mail ativo e
entregável atualizado para você, e por visitar periodicamente esta Política de Privacidade para
verificar quaisquer alterações.

CONTATO
Klixters Inc. Inc. é uma corporação de Delaware. Favor entrar em contato com nosso Departamento
de Privacidade para quaisquer dúvidas ou preocupações relativas a esta Política de Privacidade.

Klixters Inc.
922 SE 14th Place
Cape coral, Fl. 33990
support@klixters.com

Se você tiver qualquer dúvida ou preocupação com relação a nossa política, ou se acreditar que
nossa política ou leis aplicáveis relacionadas à proteção de suas informações pessoais não
foram respeitadas, você pode apresentar uma reclamação ao nosso Departamento de
Privacidade listado acima, e nós lhe responderemos para informá-lo de quem tratará de seu
assunto e quando você pode esperar uma resposta adicional. Podemos solicitar detalhes
adicionais a você com relação a suas preocupações e podemos precisar nos envolver ou
consultar com outras partes a fim de investigar e tratar de seu problema. Manteremos registros
de seu pedido e de qualquer resolução.

