POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O site www.open-shelf.com e o aplicativo social Open Shelf são de propriedade de Pedro Ivo Feio
Dias, Brasileiro, Solteiro, registrado sob o CPF 085.132.256-57, com endereço de contato eletrônico
contato@open-shelf.com

Qualquer usuário que pretenda registar-se junta á Open Shelf aplicativo social, deve primeiro ler na
íntegra e caso esteja de acordo, aceitar essas condições de Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade deve ser lida juntamente com as Condições Gerais de Acesso e
Utilização, estabelecidas no site da www.open-shelf.com. Qualquer usuário que não aceitar o
conteúdo das Condições Gerais de Acesso e Utilização ou a Política de Privacidade devem
abster-se de acessar o site da www.open-shelf.com, e não devem se registrar e / ou usar o
aplicativo Open Shelf.

Os dados fornecidos pelo usuário ao Administrador quando se inscreverem, bem como todos os
dados fornecidos através do aplicativo Open Shelf, são armazenados em um arquivo de dados
gravado em nossos servidores, feito em nome e de propriedade do Administrador, que é
responsável pelo referido arquivo. O Administrador coleta e processa os dados dos usuários, a fim
de identificá-los como usuários do aplicativo Open Shelf e permitir-lhes o acesso a todos os
serviços oferecidos pelo aplicativo.

As informações coletadas quando você baixar, instalar e registrar-se no aplicativo Open Shelf,
dizem respeito ao seu nome, endereço de email e uma senha a ser por você criada. Outras
informações pessoais irão ser coletadas, se ou quando você se inscrever com o Facebook Connect.
Se algo é comprado no website Open Shelf, para fins de faturamento, você precisará fornecer o tipo
de cartão de crédito, número, data de validade e endereço de cobrança. Além disso, a fim de enviar
nossos produtos para você, vamos também precisar do nome, endereço e número de telefone do
destinatário. Todas as informações coletadas só serão usadas internamente e não serão vendidas
ou compartilhadas com entidades fora da administração do aplicativo. Nós nunca iremos vender ou
alugar suas informações pessoais para ninguém em nenhuma circunstância. Estamos empenhados
em proteger a segurança e privacidade de qualquer informação pessoal que você nos fornecer.

Fazendo o uso do aplicativo Open Shelf, significa que você concorda expressamente em ter seus
dados pessoais processados pelo Administrador para a finalidade de permitir a prestação integral
dos serviços que são objeto das atividades do Open Shelf, e o processamento de todos os pedidos
que você pode pretender fazer, como por exemplo: em conformidade com o seu pedido para incluir
seus dados pessoais em nossos bancos de dados, registrá-lo como um usuário cadastrado em
nosso site, administrá-lo como um cliente, ou atender seu pedido de informações.

Os usuários, como os proprietários dos seus dados, poderão exercer o direito de acesso,
retificação, exclusão e desafiar os referidos dados. Para fazer isso você deve contatar o
Administrador no seguinte endereço de e-mail: contato@open-shelf.com.

O usuário garante, sob as penas da lei, que os dados pessoais que fornecer quando realização de
seu registro são precisos, verdadeiros, atualizados, comprometem-se a atualizá-las, conforme
necessário, de modo que elas sempre reflitam sua situação atual.

Ao aceitar esta Política de Privacidade, os usuários autorizam expressamente ao Administrador a
liberdade para enviar-lhes informações sobre ofertas, promoções, atividades, produtos, serviços,
etc. (por e-mail , SMS, MMS, e / ou chamadas para seus telefones móveis) que o Administrador
considera de interesse para o usuário, tanto do aplicativo Open Shelf e de terceiros.

Os usuários podem opor-se a receber comunicações para fins comerciais e / ou promocionais a
qualquer momento entrando em contato com o Administrador no seguinte endereço de e-mail:
contato@open-shelf.com.

Informamos que nosso aplicativo inclui links para endereços de e-mail para que você possa entrar
em contato com nossa empresa.

Pedido de revogação: Você poderá revogar seu consentimento a qualquer momento, se você
houver fornecido os seus dados pessoais através de qualquer meio no que diz respeito aos serviços
oferecidos pela Open Shelf e quiser recusar o tratamento ou cessão de seus dados, ou revogar o
consentimento que houver dado, enviando-nos um e-mail para contato@open-shelf.com.

Se você desejar encerrar a sua conta e excluir o seu perfil, você deve ir para ‘Meu perfil’, onde você
encontrará a seção “Editar Conta”. Tudo que você tem a fazer é clicar em “Excluir conta”. Os
usuários devem ter em mente que, se fechar a sua conta, perderão todas as suas informações de
perfil, juntamente com tudo o relacionado com este (perda de contatos, fotografias, etc).

Open Shelf recolhe informações estatísticas que nos permite controlar a freqüência de visitas e uso
de nosso aplicativo e do site. Nós também coletamos informações associadas com visitas e

compras. A informação é recolhida apenas para fins estatísticos, não contém qualquer informação
pessoalmente identificável, e podem ser compartilhadas com terceiros.

USO DE COOKIES E HYPERLINKS

Como a maioria dos grandes sites da Internet, www.open-shelf.com utiliza “cookies” para
permitir-nos atendê-lo. Um cookie é um pequeno arquivo de dados que é gravado em seu disco
rígido quando você nos visita, o que lhe atribui uma identificação única e nos permite salvar as
seleções feitas e as informações inseridas durante o seu tempo no nosso site, bem como para
reconhecê-lo quando você voltar. O cookie não coleta qualquer informação pessoal identificável.
www.open-shelf.com também usa cookies para determinar se você foi direcionado ao website
www.open-shelf.com a partir de um determinado link, banner, ou dos nossos parceiros, bem como
para permitir que terceiros recomendem produtos segmentados. Essas empresas podem usar
dados sobre você, a fim de fornecer recomendações para os produtos e serviços que possam ser
do seu interesse. Para saber mais sobre esta prática de publicidade comportamental ou de optar
por este tipo de publicidade, você pode visitar www.networkadvertising.org.

Hiperlinks em destaque no aplicativo podem redirecioná-lo para sites externos. O administrador não
assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo dos referidos sites, suas informações e/ou
serviços que podem ser oferecidos nos referidos sites, que são oferecidos exclusivamente para fins
informativos e, sob nenhuma circunstância isso implica qualquer relação entre a Open Shelf e os
proprietários dos sites externos ou os proprietários dos locais onde eles estão hospedados.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

O Administrador reserva-se o direito de alterar a política de segurança e protecção de dados, a fim
de adaptá-la a quaisquer reformas legislativas ou nova jurisprudência, ou para quaisquer inovações
nos códigos existentes nesta matéria, ou como resultado de decisões estratégicas das empresas, e
para esse efeito, deve ser suficiente para qualquer alteração e/ou mudança a ser publicado na
seção Política de Privacidade no site www.open-shelf.com, com efeito imediato a partir da data de
publicação.

No entanto, e sem prejuízo do exposto, notificação adicional sobre as mudanças e / ou alterações
também podem ser enviadas por e-mail.

TECNOLOGIA INTEGRADAS E APIS

Open Shelf usa uma mistura de APIs do Google Places, Books e Maps para encontrar e reunir
informações sobre Livros e Localidades. Todas as informações exibidas no app Open Shelf são o
resultado das sugestões e orientação dessas APIs. Nenhuma das informações sobre rotas e

lugares mostrados no mapa do aplicativo é criado pelo app Open Shelf. Portanto a Open Shelf não
poderá ser responsabilizada por qualquer erro de direção ou orientação.

Mais sobre as APIs do Google https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

