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Olá e seja bem-vindo à nossa Política de Privacidade. Essa Política de Privacidade ajuda você a 

tomar decisões embasadas sobre seu relacionamento conosco, portanto leia-a atentamente. 

Esperamos que você esteja sentado confortavelmente e se preparando para músicas incríveis. 

Vamos lá… 

1 Introdução 

Agradecemos por escolher os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. Essa é nossa 

Política de Privacidade. Antes de entrar nos detalhes, gostaríamos de esclarecer alguns dos 

princípios fundamentais por trás dela. Esses princípios são importantes para nós porque 

sabemos que eles são importantes para você. 

A Política de Privacidade está aqui para fazer três coisas: 

1. Explicar o modo como usamos as informações que você compartilha conosco a fim de 

construirmos grandes produtos e dar a você grandes experiências com isso; 

2. Garantir que você compreenda que informações coletamos com sua permissão e o 

que fazemos – e não fazemos – com elas; 

3. Tornar-nos responsáveis por proteger seus direitos e sua privacidade sob esta política. 

Todas as informações que coletamos estão relacionadas com a prestação de serviços da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME e suas características. 

Em geral, há duas categorias de informações que coletamos: 1) as que devemos ter para que 

você use os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME; e 2) as que podemos usar para 

lhe fornecer características adicionais e experiências aprimoradas se você decidir compartilhar 

essas informações. 

A primeira categoria inclui: 



 Informações de registro, que incluem seu nome, data de nascimento, endereço e 

outras informações que você fornece quando se inscreve nos aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

 Localização genérica, não específica, que derivam de seu endereço de IP. Nossas 

licenças para lhe fornecer música e outros conteúdos exigem localização específica, 

então precisamos saber em que país você está. Isso também nos permite fazer 

sugestões com base em sua localização geral, tais como concertos ou espetá 

 Informações técnicas e do sensor necessárias para operar os aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. Isso inclui o tipo de navegador e aparelho que você usa, 

dados de sua tela e informações dos sensores de acelerômetro e giroscópio de seu 

aparelho. Isso permite que você controle os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME e nos permite fazer coisas simples com base na condição específica (se você 

está sentado ou se está correndo). 

A segunda categoria inclui informações que nos permite oferecer características adicionais. 

Nunca recebemos qualquer das informações seguintes a menos que você expressamente 

decida compartilhá-las conosco. É simples assim. Eis alguns exemplos: 

 Sua localização específica: nunca vamos reunir ou usar a localização específica de seu 

aparelho sem antes ter a sua permissão explícita. Essa informação nos permite criar 

experiências colaborativas de escuta (apenas com pessoas que também tenham dado 

permissão), e fazer recomendações ainda melhores sobre música popular local, 

eventos ao vivo e concertos. 

 Suas fotografias: vamos acessar somente as imagens que você escolher 

especificamente e nunca vamos digitalizar ou importar sua biblioteca de fotos ou rolo 

de câmera. Isso permite que você escolha fotos individuais para mudar a foto de seu 

perfil ou criar capas artísticas para uma lista de reprodução. Você pode parar de 

compartilhar fotos e revogar o acesso a qualquer hora. 

 Seus contatos: nunca vamos digitalizar ou importar seus contatos a menos que você 

nos peça para fazer isso. Se decidir fazê-lo, somente usaremos suas informações de 

contato para lhe ajudar a encontrar amigos ou contatos que usam os aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

 Seu microfone: nunca vamos acessar ou usar seu microfone a menos que você nos dê 

permissão específica. Isso poderia lhe permitir controlar os aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME com sua voz e você sempre vai ser capaz de desabilitar o 

acesso ao microfone. 

A distinção entre essas duas categorias é importante. As informações da primeira categoria 

são as que você precisa nos fornecer para usar os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME. Ao concordar com nossa Política de Privacidade, você nos dá o direito de coletar 

essas informações e usá-las para os propósitos descritos. As da segunda categoria são 

informações que somente vamos coletar se você nos der permissão explicitamente para fazer 

isso no futuro. Para essa segunda categoria de informações, vamos pedir a sua permissão 



antes de acessá-las pela primeira vez, vamos descrever como vamos usá-las se você nos der 

permissão, vamos usá-las somente para o propósito que descrevemos e você sempre será 

capaz de mudar de ideia e revogar a permissão. A aceitação de nossa Política de Privacidade 

não significa que você nos garante permissão para acessar ou usar informações na segunda 

categoria; nós estamos apenas explicando a você que, um dia, talvez possamos pedir essa 

permissão. 

Nós seremos claros com você a respeito de como e onde talvez compartilhemos 

informações. 

Em alguns contextos, vamos compartilhar certas informações, por exemplo, como a maioria 

dos aplicativos, se você se inscrever nos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

através de um terceiro como o Facebook ou uma operadora de telefonia celular; nós 

compartilhamos algumas informações com eles e eles compartilham algumas informações 

conosco a fim de habilitar a sua conta. E nós também compartilhamos informações 

descaracterizadas com os nossos parceiros do setor da música para ajudá-los a compreender 

como o conteúdo que eles licenciam para nós funciona, com parceiros de marketing que nos 

ajudam com os esforços promocionais, e com os anunciantes que nos permitem oferecer um 

serviço gratuito. Também pode haver momentos em que você queira compartilhar 

informações. Por exemplo, quando você criar listas de reprodução, talvez queira que essas 

listas de reprodução fiquem visíveis para os seus amigos... e talvez não queira. Da mesma 

forma, você pode nos pedir para compartilhar informações (como seu endereço de e-mail) 

com artistas ou gravadoras, ou outros parceiros que possam querer enviar-lhe diretamente 

notícias e ofertas promocionais, mas você também pode revogar essa permissão a qualquer 

momento. 

 

Esperamos que isso lhe ajude a compreender nossas obrigações de privacidade com você. 

Agora, os detalhes esperam por você abaixo, mas lembre-se de que esta introdução é parte da 

própria Política de Privacidade – é nossa promessa para você. Se tiver qualquer dúvida ou 

questionamento, entre em contato através do e-mail contato@sigamina.com.br ou 

contato@marcadordeblocos.com.br 

Por toda esta Política de Privacidade, nós fazemos referência aos aplicativos dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME ou Serviço. Esses termos são definidos em nosso Termos e 

Condições de Uso. 

2 Principais destaques daquilo com o que você está consentindo 

Ao usar ou interagir com os aplicativos, você está autorizando as seguintes atividades: 

1. o uso de cookies e outras tecnologias; 

2. a transferência das suas informações para fora do país em que você vive; 



3. a coleta, o uso, o compartilhamento e outro processamento das suas informações, 

incluindo para finalidades relacionadas a propaganda (conforme descrito no restante 

dessa Política de Privacidade, então continue a leitura!); e 

4. a disponibilidade pública das suas informações e os controles sobre tais informações 

conforme descrito em Compartilhamento de informações. 

Em cada caso, você consente ao processamento dos dados pelas entidades descritas nessa 

Política de Privacidade, incluindo a entidade dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME, como controlador de dados, indicada na parte inferior desse documento 

(coletivamente, "PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME", "nós", "nos", "nosso"). Se você não 

concordar com os termos dessa Política de Privacidade, não use os nossos aplicativos. 

3 As informações que coletamos 

Poderemos coletar e armazenar as informações a seguir: 

3.1 Dados de cadastro 

Quando você se inscrever nos aplicativos, poderemos solicitar informações como seu nome de 

usuário, senha, endereço de e-mail, data de nascimento, sexo, endereço, código postal e país. 

Caso se conecte aos aplicativos usando credenciais de um Aplicativo de Terceiros (conforme 

definido nos Termos e Condições de Uso (por exemplo, Facebook), você nos autoriza a coletar 

suas informações de autenticação, como seu nome de usuário e credenciais de acesso 

criptografadas. Também poderemos coletar outras informações disponíveis em ou através da 

sua conta de Aplicativos de Terceiros, incluindo, por exemplo, seu nome, foto do perfil, país, 

cidade natal, endereço de e-mail, data de nascimento, sexo, nomes e fotos de perfis de 

amigos, e redes. 

Você também pode decidir adicionar outras informações ao seu perfil voluntariamente, tais 

como o número de seu celular e sua operadora. 

3.2 Utilização, dados de registro e cookies 

Quando você usar ou interagir com os aplicativos, poderemos usar uma série de tecnologias 

que coletam informações sobre como os aplicativos é acessado e usado. Essas informações 

poderão incluir: 

1. informações sobre seu tipo de assinatura e suas interações com os aplicativos, como 

conteúdos audiovisuais, Aplicativos de Terceiros e anúncios, produtos e serviços que 

são oferecidos, direcionados para ou disponibilizados em ou através dos aplicativos; 

2. os detalhes das consultas que você faz e a data e o horário da sua solicitação; 

3. Conteúdo do Usuário (conforme definido nos Termos e Condições de Uso) que você 

posta nos aplicativos, incluindo mensagens que envia e/ou recebe através dos 

aplicativos; 

4. dados técnicos, que poderão incluir informações de URL, dados de cookies, seu 

endereço IP, os tipos de dispositivos que você está usando para acessar ou se conectar 



aos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, o ID exclusivo do dispositivo, 

atributos do dispositivo, o tipo de conexão de rede (por exemplo, WiFi, 3G, LTE) e o 

desempenho do provedor, da rede e do dispositivo, o tipo do navegador, o idioma, 

informações que permitem a gestão dos direitos autorais digitais, o sistema 

operacional e a versão dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

5. dados do sensor móvel gerado por movimento ou orientação (por exemplo, 

acelerômetro ou giroscópio). 

Você poderá integrar sua conta dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME com 

Aplicativos de Terceiros. Se você o fizer, poderemos receber informações semelhantes 

relacionadas às suas interações com os aplicativos no Aplicativo de Terceiros, assim como 

informações sobre sua atividade disponível publicamente no Aplicativo de Terceiros. Isso 

inclui, por exemplo, suas "curtidas" e publicações no Facebook. Poderemos usar cookies e 

outras tecnologias para coletar essas informações; você pode obter mais informações sobre tal 

uso na seção Informações sobre cookies e outras tecnologias dessa Política de Privacidade. 

3.3 Seu dispositivo móvel 

Nós podemos fornecer recursos que dependem do uso de informações adicionais em seu 

dispositivo móvel ou exigem o acesso a determinados aplicativos no seu dispositivo móvel que 

irão melhorar a sua experiência com os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, 

mas que não são obrigatórios para usar os aplicativos. (Em outras palavras, informações que 

recaem na segunda categoria descrita na Introdução a esta Política.) Por exemplo, podemos 

permitir você fazer o upload de fotos para a sua conta ou deixar você usar comandos de voz 

para controlar os aplicativos. Quando nos concede acesso você não está concedendo acesso 

ilimitado a essas informações nem vamos acessar informações específicas sem a sua 

permissão. Ao contrário, antes de acessar cada tipo de informação listada nesta seção ou esses 

recursos de seu dispositivo móvel, vamos pedir a sua permissão. Se você nos der essa 

permissão, vamos recolher as informações para os fins especificados no momento em que 

pedirmos a sua permissão. Você não está obrigado a nos dar tal permissão para usar os 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, e a aceitação desta Política de Privacidade 

não significa que você tenha nos concedido permissão para acessar essas informações. 

Em particular: 

 Fotografia e câmera: não vamos acessar suas fotos ou a câmera sem primeiro obter 

sua permissão explícita e nunca vamos digitalizar ou importar a sua biblioteca de fotos 

ou rolo da câmera. Se você nos der permissão para acessar fotos ou sua câmera, só 

vamos usar as imagens que escolher especificamente para compartilhar conosco. 

(Você pode usar nosso aplicativo para selecionar a foto ou fotos que escolher para 

compartilhar, mas nunca iremos importar as fotos que você analisa, exceto aquelas 

que compartilha explicitamente.). 

 Localização: não vamos reunir ou usar a localização específica de seu dispositivo móvel 

(usando, por exemplo, GPS ou Bluetooth) sem primeiro obter sua permissão explícita. 

E se você optar por compartilhar informações de localização, mas depois mudar de 



ideia, sempre poderá parar de compartilhar. Observe que isso não inclui o endereço IP. 

Vamos continuar a usar o seu endereço IP como descrito em Seção 3.2 acima, para 

determinar, por exemplo, em que país você está e cumprir nossos acordos de 

licenciamento. 

 Voz: não vamos acessar o seu microfone sem primeiro obter sua permissão explícita. 

Você sempre poderá desativar o acesso ao microfone. 

 Contatos: não vamos digitalizar ou importar os contatos armazenados no seu telefone 

sem primeiro obter sua permissão explícita.  

3.4 Dados de widget 

Outros sites poderão integrar widgets dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

Quando você acessar um site com um widget dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME integrado, poderemos receber determinadas informações, incluindo informações 

sobre a página da web que você acessou. Os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

e o widget podem reconhecer você, e o widget poderá ser usado para mostrar conteúdos ou 

anúncios personalizados. Sabemos quando você interage com um widget, e sites contendo os 

widgets poderão receber essas informações. 

3.5 Dados de pagamento 

Se você se inscrever em um Teste (conforme definido nos Termos e Condições de Uso), 

comprar qualquer uma das nossas Assinaturas Pagas (conforme definido nos Termos e 

Condições de Uso) ou fizer outras compras por meio dos aplicativos, as informações do seu 

cartão de crédito ou débito (como o tipo de cartão e a data de vencimento) e outros dados 

financeiros de que precisamos para processar seu pagamento poderão ser coletados e 

armazenados por nós e/ou pelos processadores de pagamento com os quais trabalhamos. 

Também poderemos coletar algumas informações limitadas, como seu código postal, número 

de celular e informações do seu histórico de transações, sendo que todas elas são necessárias 

para prestar os aplicativos. Além disso, os processadores de pagamentos geralmente nos 

fornecem algumas informações limitadas relacionadas a você, como um token exclusivo que 

permite que você faça compras adicionais usando as informações que foram armazenadas, o 

tipo do seu cartão, data de vencimento e determinados dígitos do número do seu cartão. 

Se você optar por pagar por fatura, os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

poderão precisar coletar e armazenar informações adicionais, como seu nome, data de 

nascimento e número de telefone, e fornecê-las aos processadores de pagamentos com os 

quais trabalhamos para emitir as faturas, habilitar verificações de crédito e enviar suas faturas. 

AO ACEITAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ AUTORIZA EXPRESSAMENTE OS APLICATIVOS 

DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME A USAREM E COMPARTILHAREM COM OUTRAS 

EMPRESAS DO GRUPO DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, ASSIM COMO COM 

DETERMINADOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS CONFIÁVEIS, QUE 

PODERÃO ESTAR LOCALIZADOS FORA DO PAÍS DE SUA RESIDÊNCIA (INCLUINDO PAÍSES QUE 

NÃO FORNECEM O MESMO NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS QUE O PAÍS DE SUA RESIDÊNCIA), AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR VOCÊ AOS 



APLICATIVOS DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. VOCÊ CONFIRMA E CONCORDA COM A 

IMPORTÂNCIA DE COMPARTILHAR TAIS INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME E TAMBÉM CONCORDA QUE, AO ACEITAR 

ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, ONDE FOR APLICÁVEL E NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI 

APLICÁVEL, VOCÊ AUTORIZA OS APLICATIVOS DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME A 

COMPARTILHAREM AS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO FORNECIDAS POR VOCÊ COM 

QUALQUER EMPRESA DO GRUPO DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME E A QUAISQUER 

PARCEIROS DE NEGÓCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS CONFIÁVEIS, QUE PODERÃO ESTAR 

LOCALIZADOS FORA DO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, PARA O FIM EXCLUSIVO DE VIABILIZAR O 

PAGAMENTO DOS APLICATIVOS CONTRATADOS POR VOCÊ. ESSE CONSENTIMENTO É 

FORNECIDO PARA TODO O PERÍODO DE SEU RELACIONAMENTO COM OS APLICATIVOS DA 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

3.6 Sorteios, concursos e pesquisas de opinião 

De tempos em tempos, poderemos oferecer a você a oportunidade de participar de 

promoções como sorteios, concursos, ofertas e/ou pesquisas de opinião ("Promoções 

Especiais") por meio dos aplicativos. Uma Promoção Especial poderá ser regida por uma 

política de privacidade e/ou termos e condições que são adicionais a, ou separados dessa 

Política de Privacidade e dos Termos e Condições de Uso. Se as disposições da política de 

privacidade ou dos termos e condições da Promoção Especial entrarem em conflito com essa 

Política de Privacidade ou com os Termos e Condições de Uso, as disposições adicionais ou 

separadas deverão prevalecer. Se você participar de uma Promoção Especial, poderemos 

solicitar determinadas informações além daquilo que está declarado nessa Política de 

Privacidade, incluindo informações pessoais. Essas informações adicionais poderão ser 

combinadas com outras informações da conta e poderão ser usadas e compartilhadas 

conforme descrito nessa Política de Privacidade. 

3.7 Prestadores de serviço e parceiros dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

Também poderemos receber informações sobre você dos nossos prestadores de serviços e 

parceiros, que utilizamos para personalizar sua experiência nos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME, para medir a qualidade dos anúncios e as respostas aos anúncios, e 

para exibir anúncios que tenham maior probabilidade de ser relevantes para você. Também 

usamos essas informações conforme explicado na seção Como usamos as informações que 

coletamos abaixo. 

4 Como usamos as informações que coletamos 

Em concordância com as permissões que você nos dá para coletar as informações, poderemos 

usá-las, incluindo suas informações pessoais: 

1. para fornecer, personalizar e aprimorar sua experiência com os aplicativos e os 

produtos, serviços e anúncios (incluindo com relação a produtos e serviços de 

terceiros) disponibilizados dentro ou fora dos aplicativos (incluindo em outros sites 

que você acessa), por exemplo, ao fornecer conteúdo personalizado ou localizado, 

recomendações, recursos e anúncios dentro ou fora dos aplicativos; 



2. para assegurar a funcionalidade técnica dos aplicativos, desenvolver novos produtos e 

serviços e analisar seu uso dos aplicativos, incluindo sua interação com aplicativos, 

anúncios, produtos e serviços disponibilizados, direcionados ou oferecidos por meio 

dos aplicativos. 

3. para nos comunicarmos com você para fins relacionados aos aplicativos ou à pesquisa, 

incluindo através de e-mails, notificações, mensagens de texto ou outras mensagens 

que você concorda em receber; 

4. para nos comunicarmos com você, seja diretamente ou por meio de um dos nossos 

parceiros, para fins de marketing e promocionais por e-mail, notificações ou outras 

mensagens, em conformidade com quaisquer permissões que você possa nos ter 

concedido (por exemplo, por meio das configurações da sua conta dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

5. para, se você explicitamente nos der sua permissão, usar seu número de celular para 

enviar a você mensagens de texto informativas, de marketing e promocionais usando 

um sistema de discagem automática; não é exigido que você forneça consentimento 

como condição para inscrição nos aplicativos dos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME;  

6. para permitir e promover os aplicativos e outros aplicativos ou produtos, seja dentro 

ou fora dos aplicativos, incluindo recursos e o conteúdo dos aplicativos, e os produtos 

e serviços disponibilizados por meio dos aplicativos; 

7. para processar seu pagamento, impedir ou detectar fraude; 

8. para impor essa Política de Privacidade, os Termos e Condições de Uso, e quaisquer 

outros termos com os quais você tenha concordado, incluindo para proteger os 

direitos, a propriedade ou a segurança dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME, de seus usuários ou de qualquer outra pessoa, ou o conteúdo dos 

aplicativos protegido por direitos autorais; 

9. para fornecer a você recursos, informações, anúncios e outros conteúdos que são 

influenciados pela sua localização e sua localização em relação a outros usuários dos 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME; e 

10. conforme informado de outra forma nessa Política de Privacidade. 

5 Informações de compartilhamento 

Esta seção descreve como as informações coletadas ou geradas por meio do seu uso dos 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME poderão ser compartilhadas por você ou 

por nós. 

5.1 Seu compartilhamento 

 

 



5.1.1 Em geral 

Lembre-se de que determinadas informações sempre estão disponíveis publicamente, o que 

significa que elas podem ser acessadas por Aplicativos de Terceiros por meio de nossas APIs e 

ferramentas de desenvolvedor. Com base em suas permissões, algumas informações 

adicionais podem ser compartilhadas com Aplicativos de Terceiros e com outras pessoas por 

meio dos Aplicativos de Terceiros. Por exemplo, você pode usar suas configurações para 

controlar se a atividade dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME é publicada no 

Facebook. Do mesmo modo, você pode consentir em fornecer a Aplicativos de Terceiros 

acesso ao seu endereço de e-mail, status de assinatura, localização, data de nascimento ou 

informações semelhantes, mediante solicitação. 

Poderemos usar suas informações públicas para promover os aplicativos e ajudar outras 

pessoas a encontrá-lo e segui-lo e/ou a encontrar e seguir seu conteúdo dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, incluindo por meio do Facebook e de outros Aplicativos 

de Terceiros, e em sites que integram widgets dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME. Suas informações poderão ser usadas para informar outras pessoas, incluindo 

dentro dos aplicativos, por e-mail e por meio do Facebook e de Aplicativos de Terceiros, sobre 

seu uso dos aplicativos (por exemplo, se você entrou nos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME ou sobre uma atividade relacionada a um perfil dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

Com sua permissão explícita, poderemos informar outros usuários sobre sua localização. Da 

mesma forma, com a permissão explícita de outros usuários dos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME, poderemos informá-lo sobre suas localizações. Poderemos lhe 

oferecer a capacidade de compartilhar essas informações para criar experiências 

compartilhadas. 

Saiba mais sobre como gerenciar notificações, suas informações disponíveis publicamente e o 

que você compartilha com outras pessoas em Suas preferências abaixo. 

5.1.2 Aplicativos de Terceiros 

Se você conectar sua conta dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME a um 

Aplicativo de Terceiros, os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME poderá 

compartilhar automaticamente suas atividades relacionadas com aquele serviço, incluindo o 

conteúdo que você consome e produz. Você compreende e concorda que tais informações 

poderão ser atribuídas à sua conta no Aplicativo de Terceiros e poderão ser publicadas em tal 

serviço. Embora essas informações possam ser automaticamente compartilhadas por 

definição, informamos sobre os controles que você pode usar para limitar o compartilhamento 

dessas informações na seção Suas preferências abaixo. O Aplicativo de Terceiros também 

poderá fornecer controles semelhantes. 

Se você se conectar a um Aplicativo de Terceiros com sua conta dos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME, esse Aplicativo de Terceiros poderá ter acesso a determinadas 

informações, como conteúdo salvo e atividade. Com sua permissão, nós também poderemos 



compartilhar informações adicionais, como seu endereço de e-mail, status da assinatura, 

localização ou data de nascimento com esses Aplicativos de Terceiros. 

OS APLICATIVOS DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME também permitem que você 

compartilhe um determinado item de conteúdo que tiver criado, individualmente, com 

Aplicativos de Terceiros, outros aplicativos de terceiros, outros usuários dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME e outras pessoas. Se você compartilhar conteúdo com um 

Aplicativo de Terceiros ou um serviço de terceiro, ele estará visível para outras pessoas nos 

aplicativos de terceiros, independentemente das configurações da sua conta dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

Você compreende e concorda que o uso de informações por um Aplicativo de Terceiros 

coletadas junto a você (ou conforme autorizado por você) é regido pelas políticas de 

privacidade do Aplicativo de Terceiros e por suas configurações no respectivos aplicativos, e o 

uso de tais informações por parte dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME é 

regido por essa Política de Privacidade e pelas configurações da sua conta dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

5.1.3 Comunidade de Suporte 

Quando você se cadastrar em uma Conta de Suporte PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME na 

Comunidade de Suporte PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, pediremos que você crie um 

nome de usuário específico para a Comunidade de Suporte PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-

ME, que será exibido publicamente para qualquer pessoa que acesse a Comunidade de 

Suporte PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. Se você optar por não criar tal nome de usuário, 

seu nome de usuário dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME ou seu nome de 

tela do Facebook serão exibidos publicamente quando você postar Conteúdo do Usuário. 

5.2 Compartilhamento pelos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

5.2.1 Marketing e publicidade 

Poderemos compartilhar informações com parceiros de publicidade para enviar a você 

comunicados promocionais sobre os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME ou 

para mostrar a você um conteúdo mais personalizado, incluindo anúncios relevantes de 

produtos e serviços que possam ser do seu interesse, e para compreender como os usuários 

interagem com os anúncios. As informações que compartilhamos estão em um formato sem 

identificação (por exemplo, por meio do uso de hash) que não identificam você pessoalmente. 

Consulte a seção Informações sobre cookies, outras tecnologias e coleta de dados de terceiros 

abaixo para obter informações sobre os cookies e outras tecnologias que nós e os terceiros 

usamos para veicular anúncios mais relevantes para você e suas opções. 

5.2.2 Prestadores de serviços e outros 

Poderemos, periodicamente, compartilhar suas informações com prestadores de serviços para 

desempenhar funções e processar dados de usuário, e ajudar a prestar nossos aplicativos, 

consistentes com essa Política de Privacidade. Por exemplo, trabalhamos com prestadores de 



serviços para hospedar nosso Site da Comunidade de Suporte PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-

ME e com provedores analíticos para nos ajudar a compreender o uso dos nossos aplicativos. 

Quando um terceiro processar dados do usuário em nosso nome (por exemplo, um prestador 

de serviços de hospedagem), ele estará sujeito às obrigações de segurança e confidencialidade 

consistentes com essa Política de Privacidade e a lei aplicável. Quando um terceiro processar 

dados do usuário em seu próprio nome, seu processamento estará sujeito à sua própria 

Política de Privacidade e lei aplicável. 

5.2.3 Determinados parceiros dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

Se você acessar os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME por meio de uma oferta 

que recebeu ou comprou de um terceiro, como sua operadora de rede móvel, também 

poderemos compartilhar informações com aquele terceiro sobre seu uso dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, como se e em que medida você usou a oferta, ativou uma 

conta dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME ou usou ativamente os 

aplicativos. 

5.2.4 Outros compartilhamentos 

Além disso, também poderemos compartilhar suas informações com terceiros para estas 

finalidades limitadas: 

 para permitir uma fusão, aquisição ou venda de todos os nossos ativos ou de parte 

deles; 

 para responder a um processo legal (por exemplo, uma ordem judicial ou intimação), 

se acreditarmos, de boa-fé, que é necessário fazê-lo; para cumprir os requisitos da lei 

aplicável obrigatória; para proteger a segurança de qualquer pessoa; para proteger os 

direitos e a propriedade dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, 

incluindo para impor os Termos e Condições de Uso e quaisquer outros termos com os 

quais você tenha concordado; e para abordar problemas de fraude, segurança ou 

problemas técnicos; 

 para pesquisadores acadêmicos para finalidades que incluem análise estatística e 

estudo acadêmico, mas somente em um formato sem identificação; 

 para publicar informações sem identificação ou agregadas sobre o uso dos aplicativos 

da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME; e 

 para permitir que outras empresas no grupos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME usem suas informações conforme especificado nessa Política de Privacidade. 

6 Suas preferências 

Fornecemos configurações para permitir que você escolha quais comunicados receberá de 

nós, gerencie suas informações públicas e defina suas preferências de compartilhamento. No 

entanto, conforme explicado na seção Seu compartilhamento, determinadas informações 

sempre poderão estar publicamente disponíveis para outras pessoas e outras informações 

serão disponibilizadas publicamente para outras pessoas, por definição. E se você compartilhar 



informações com um Aplicativo de Terceiros, essas informações estarão visíveis nos aplicativos 

de terceiros, independentemente de como você definiu suas configurações de privacidade. 

Para alterar se determinadas informações estão publicamente disponíveis, você pode ajustar 

as configurações em sua conta. Visualize instruções para ajustar as configurações relevantes 

nos sites dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

7 Transferência para outros países 

OS APLICATIVOS DA PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME transferem, processam e armazenam 

informações sobre nossos usuários em servidores localizados em uma série de países. Desse 

modo, os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME poderão compartilhar suas 

informações com outras empresas no grupo da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME para 

desempenhar as atividades especificadas nessa Política de Privacidade. A PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME também poderá subcontratar o processamento para, ou compartilhar 

suas informações com, terceiros localizados em países diferentes do seu país de origem. Suas 

informações pessoais poderão, portanto, estarem sujeitas às leis de privacidade que são 

diferentes daquelas em seu país de residência. As informações coletadas no Espaço Econômico 

Europeu ("EEA", European Economic Area) e na Suíça poderão, por exemplo, ser transferidas 

para, e processadas por terceiros identificados acima, localizados em um país fora do EEA e da 

Suíça, onde você poderá ter menos direitos legais em relação às suas informações. O grupo da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME processará suas informações conforme descrito nessa 

Política de Privacidade. 

8 Links 

Poderemos exibir anúncios de terceiros e outros conteúdos que direcionem para sites de 

terceiros. Não podemos controlar ou ser responsáveis pelas práticas de privacidade e pelo 

conteúdo de terceiros. Leia suas políticas de privacidade para descobrir como eles coletam e 

processam suas informações pessoais. 

9 Segurança 

Temos o compromisso de proteger as informações dos nossos usuários. Sua senha protege sua 

conta de usuário, portanto você deve usar uma senha exclusiva e forte, limitar o acesso ao seu 

computador e navegador, e se desconectar depois de ter usado os aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME. Embora adotemos precauções quanto à proteção dos dados, nenhuma 

medida de segurança é totalmente segura e não garantimos a segurança das informações do 

usuário. 

10 Crianças 

Os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME não é direcionado crianças e jovens  

menores de 18 anos. (Em alguns países, limites de idade mais rigorosos poderão se aplicar. 

Consulte nossos Termos e Condições de Uso. Conscientemente não coletamos informações 

pessoais de crianças e jovens menores de 18 anos ou abaixo do limite de idade aplicável (o 

"Limite de Idade"). Se você estiver abaixo do Limite de Idade, não use os aplicativos e não 

forneça nenhuma informação pessoal para nós. Se você for pai ou mãe de um filho que estiver 



abaixo do Limite de Idade e tomar consciência de que seu filho forneceu informações pessoais 

para os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME, entre em contato conosco pelo e-

mail contato@sigamina.com.br ou contato@marcadordeblocos.com.br e você poderá solicitar 

que seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e/ou objeção aplicáveis sejam 

exercidos. 

11 Acesso e atualização de informações do usuário 

Se você tiver dúvidas sobre sua privacidade nos aplicativos, essa política de privacidade, ou 

informações que temos sobre você, entre em contato conosco pelo e-mail 

contato@sigamina.com.br ou contato@marcadordeblocos.com.br. Você também pode entrar 

em contato com nosso representante de privacidade enviando uma carta para os aplicativos 

da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME - RUA DOROTHÉIA MARIA HAND, S/N, CASA AZUL, 

PONTO ALTO - DOMINGOS MARTINS/ES/BRASIL - CEP 29273-000. Responderemos à sua 

solicitação dentro de um período razoável, mediante a verificação de sua identidade, de 

acordo com as leis locais. Recomendamos que você inclua documentos que comprovem sua 

identidade e uma descrição clara e precisa das informações às quais solicita acesso. 

12 Alterações na Política de Privacidade 

Ocasionalmente, poderemos, a nosso critério, fazer alterações na Política de Privacidade. 

Quando fizermos alterações materiais nos Acordos, forneceremos a você um aviso em 

destaque conforme apropriado segundo as circunstâncias, (por exemplo, exibindo um aviso 

em destaque dentro dos aplicativos ou enviando um e-mail a você). Em alguns casos, 

informaremos você previamente e seu uso contínuo dos aplicativos depois que as alterações 

tiverem sido feitas constituirá na aceitação das alterações. Portanto, certifique-se de ler 

atentamente qualquer aviso do tipo. Se não quiser continuar usando os aplicativos segundo a 

nova versão dos Acordos, você poderá encerrar os Acordos entrando em contato conosco por 

meio do formulário de contato de Atendimento ao Cliente. 

13 Informações sobre cookies, outras tecnologias e coleta de dados de terceiros 

Esta seção descreve o uso de cookies e outras tecnologias. Para obter mais informações sobre 

como as informações poderão ser compartilhadas pelos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME, consulte a seção Compartilhamento pelos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME. 

13.1 O que são cookies e outras tecnologias? 

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é inserido em seu computador, celular ou 

outro dispositivo quando você acessa um site. O cookie ajudará os provedores de sites a 

reconhecer seu dispositivo da próxima vez que você acessar seu site. Há outras tecnologias 

semelhantes, como tags de pixels (imagens gráficas transparentes inseridas em uma página da 

Web ou em um e-mail, as quais indicam que uma página ou um e-mail foi visualizado), bugs da 

web (semelhantes a tags de pixels) e armazenamento na web, que são usados em navegadores 

softwares de computadores desktop ou em dispositivos móveis. 



Também há tecnologias como identificadores de dispositivos móveis e integrações SDK para 

ajudar as empresas a reconhecerem seu dispositivo quando você retorna a um aplicativo ou 

usa os aplicativos de outra forma. 

13.2 Como usamos cookies e outras tecnologias 

Usamos cookies de sessão (que expiram assim que você fecha seu navegador da web) e 

cookies persistentes (que permanecem em seu dispositivo por um período determinado ou até 

que você os exclua). Usamos os seguintes tipos de cookies para as finalidades explicadas nesta 

tabela: 

Cookie Type Purpose 

Operacional essencial 

Esses cookies são necessários para permitir que operemos os 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME conforme você 

tenha solicitado. Por exemplo, eles nos permitem reconhecer que tipo 

de assinante você é, e em seguida, lhe prestar os aplicativos de 

acordo. 

Desempenho / Análise 

Usamos esses cookies para analisar como os aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME é acessado e usado, ou está se 

desempenhando. Usamos essas informações para manter, operar e 

aprimorar continuamente os aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME. Também poderemos obter informações dos nossos 

comunicados via e-mail, inclusive se você abriu ou encaminhou um 

comunicado, ou clicou em qualquer um dos seus conteúdos. Essas 

informações abordam a eficácia dos nossos comunicados e nos 

ajudam a assegurar que estamos fornecendo informações que você 

considera interessantes. 

Funcional 

Esses cookies permitem que operemos determinadas funções dos 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME de acordo com as 

escolhas que você fizer. Esses cookies significam que, quando você 

continuar usando ou retornar aos aplicativos da PEDRA AZUL 

TECNOLOGIA LTDA-ME, poderemos prestar nossos aplicativos 

conforme você tenha solicitado que eles sejam prestados, como saber 

seu nome de usuário, lembrar como você tenha personalizado nossos 

aplicativos e lembrá-lo sobre conteúdo que tenha curtido. 

Direcionamento / 

Publicidade 

Usamos esses cookies para a veiculação de anúncios que poderão ser 

relevantes para você e para seus interesses. As informações também 

poderão ser usadas para finalidades de limite de frequência (por 

exemplo, para assegurar que não exibamos os mesmos anúncios a 

você repetidamente) e para nos ajudar a regulamentar os anúncios 

que você recebe e medir sua eficácia. 



Cookie Type Purpose 

Terceiros 

Poderemos permitir que nossos parceiros de negócios usem cookies 

dentro ou fora dos aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME 

com as mesmas finalidades identificadas acima, incluindo a coleta de 

informações sobre suas atividades on-line ao longo do tempo e em 

diferentes sites. Também poderemos utilizar prestadores de serviços 

atuando em nosso nome para usar cookies com as finalidades 

identificadas acima. 

Anúncios dos 

aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME 

Trabalhamos com editores da Web, redes de publicidade e 

prestadores de serviços para fornecer anúncios dos aplicativos da 

PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME em outros sites e serviços. Os 

cookies também podem ser usados para a veiculação de anúncios que 

possam ser relevantes para você e para seus interesses em outros 

sites e serviços, e para regulamentar os anúncios que você recebe e 

medir sua eficácia.  

Usamos identificadores de dispositivos móveis e as outras tecnologias identificadas na Seção 

13.1 para as finalidades articuladas nessa Política de Privacidade, por exemplo, para 

reconhecer seu dispositivo quando você retorna ao aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA 

LTDA-ME ou usa de outra forma os aplicativos PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

13.3 Gerencie suas preferências de cookies e outras 

Muitos navegadores da web permitem que você gerencie suas preferências. Você pode 

configurar seu navegador para recusar cookies ou excluir determinados cookies. Você poderá 

gerenciar outras tecnologias da mesma forma que gerencia cookies, usando as preferências do 

seu navegador. 

Se você optar por bloquear os cookies, fazer isso poderá comprometer os aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME ou impedir o funcionamento de determinados elementos que ele 

contém. 

Não há nenhum padrão aceito sobre como responder aos sinais Do Not Track (Não Monitorar) 

e não respondemos a tais sinais. Usamos o ícone AdChoices em nosso site e ele também 

poderá ser exibido em determinados anúncios direcionados que nós (ou um prestador de 

serviços atuando em nosso nome) enviamos para você com base nas informações sobre suas 

atividades on-line. Você poderá clicar no ícone AdChoices ou acessar aboutads.info para 

receber mais informações sobre a coleta e o uso de informações sobre suas atividades on-line 

para anúncios baseados no comportamento on-line ou para obter informações sobre como 

excluir o uso dos seus dados para anúncios baseados no comportamento on-line por empresas 

participantes da Digital Advertising Alliance (DAA). Os usuários canadenses também podem 

acessar youradchoices.ca. Os usuários europeus também podem acessar 

youronlinechoices.com para obter informações sobre como excluir o uso dos seus dados para 

anúncios baseados no comportamento on-line por parte de empresas-membro da European 

Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). 



Outra ferramenta disponível é a Ferramenta de Exclusão da Network Advertising Initiative 

(NAI) em networkadvertising.org/choices. Isso permite que você exclua o uso de informações 

sobre suas atividades on-line para anúncios baseados no comportamento on-line por parte de 

empresas-membro da NAI. 

Em seu dispositivo móvel, você também poderá ter uma configuração "Limit Ad Tracking" 

(Limitar Monitoramento de Anúncios) (em dispositivos iOS) ou uma configuração para "Opt 

out of Interest-Based Ads" (Excluir Anúncios Baseados em Interesse) (no Android), que permite 

que você limite o uso das informações sobre sua utilização de aplicativos para fins de 

veiculação de anúncios direcionados para seus interesses. 

Mesmo se você excluir o uso dos mecanismos acima, ainda poderá receber anúncios ao usar os 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. 

Trabalhamos com parceiros de publicidade para veicular anúncios nos aplicativos da PEDRA 

AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME. Um dos aplicativos que podemos usar para monitorar a atividade 

relacionada aos aplicativos, por exemplo, ao inserir cookies, é o Google Analytics, do Google 

(Google, Inc., uma empresa sediada em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA). Poderemos utilizar fornecedores, incluindo o Google, que usa cookies próprios 

(como o cookie do Google Analytics) e cookies de terceiros (como o cookie DoubleClick) juntos 

para informar, otimizar e veicular anúncios baseados em suas visitas anteriores aos nossos 

sites, incluindo o Google Analytics for Display Advertising. O Google fornece ferramentas para 

gerenciar a coleta e o uso de determinadas informações pelo Google Analytics em 

tools.google.com/dlpage/gaoptout e pelo Google Analytics for Display Advertising ou Google 

Display Network usando Ads Settings do Google em google.com/settings/ads. 

Você, por meio deste, concorda com o uso dos cookies e outras tecnologias descritos acima. 

13.4 Mais informações 

Para obter mais informações sobre o uso de cookies e como bloqueá-los, acesse 

allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Europa) ou aboutads.info/choices (Estados 

Unidos). Se você tiver dúvidas ou comentários sobre o uso que fazemos dos cookies, entre em 

contato conosco em contato@sigamina.combr ou contato@marcadordeblocos.com.br. 

Agradecemos pela leitura da nossa Política de Privacidade. Esperamos que você curta os 

aplicativos da PEDRA AZUL TECNOLOGIA LTDA-ME! 


