1) Informações gerais
A presente Política de Privacidade contém informações sobre o tratamento e a
proteção dos dados pessoais dos inscritos no evento Torneio E-GAMES 2021 com a
finalidade de demonstrar como e porque trataremos seus dados pessoais.
As diretrizes foram elaboradas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei 13.709/18) e poderão ser atualizadas em decorrência de novas normas e
adequações.
2) Como recolhemos os dados pessoais
●

Os dados pessoais serão coletados por meio dos formulários Google com a
finalidade de efetuar as inscrições dos jogadores:
❖

●

INSCRIÇÃO - clique aqui

Quando visitantes acessam as páginas do site, as informações de interação e
acesso são captadas pela empresa produtora para garantir uma melhor
experiência de navegação: palavras de busca, visualizações, navegador
utilizado, IPs, entre outras, que poderão ser armazenadas e retidas somente
para a referida finalidade.
3) Para quais finalidades serão utilizados os dados coletados nos
formulários de inscrição?

Cadastro para participação no evento ou fila de espera;
Contato entre produtora e inscrito, no período do evento, única e
exclusivamente para tratar do evento.
Para outras finalidades não previstas, a produtora se compromete a comunicar
previamente o usuário e solicitar seu consentimento, quando for o caso.
●
●

4) Por quanto tempo os dados pessoais ficarão armazenados?
Durante o período necessário para a prestação do serviço e/ou cumprimento das
finalidades previstas no regulamento e/ou para o cumprimento de obrigações legais.
5) Da segurança dos dados pessoais

A produtora se compromete a aplicar as medidas técnicas e de organização
necessárias para proteger os dados de destruição acidental ou ilegal ou perda
acidental, alteração, divulgação ou acessos não autorizados.
Os dados dos formulários são tratados com confidencialidade, no entanto, caso
sejamos obrigados pela lei a disponibilizá-los ou se o inscrito violar nosso
regulamento, poderemos tomar as medidas cabíveis e previstas em lei.
A produtora se compromete a comunicar os inscritos em caso de violação de
segurança em seus dispositivos de armazenamento.
6) Os dados armazenados serão transferidos a terceiros?
Os dados serão compartilhados com a seguinte empresa e serão tratados e
assegurados sob suas respectivas políticas:
Sociedade Brasileira de Senhoras Hospital Sírio Libanês
CNPJ: 61.590.410/0001-24
DC DIONIZIO DA SILVA EVENTOS - LTDA
CNPJ:29.409.692/0001-08
Na medida em que forem necessários, para fins de comunicação e publicidade
referente às suas marcas e serviços.
7) Cookies e dados de navegação
Os cookies se referem a arquivos de texto enviados pela plataforma ao computador
do visitante com informações relacionadas à navegação no site. Essas informações
são relacionadas aos dados de acesso como local e horário, sendo armazenadas pelo
navegador do usuário para que o servidor da plataforma possa lê-las posteriormente
a fim de personalizar os serviços da plataforma.
Os visitantes e jogadores que acessarem o site: https://torneiodejogos.com.br/sirio/,
reconhecem e aceitam que podem ser utilizados um sistema de coleta de dados de
navegação mediante a utilização de cookies.
8) Reconhecimento

Ao preencher nosso formulário e acessar a página do evento, o jogador/visitante
estará consentindo com o processamento, transferência e armazenamento dessas
informações.
O visitante/jogador tem o direito de retirar seus dados do banco de dados do Torneio
de Jogos a qualquer tempo, enviando um e-mail para:
contato@torneiodejogos.com.br solicitando o cancelamento de seu cadastro.
9) Resolução de conflitos
Para a resolução de eventuais conflitos e controvérsias, a presente empresa redigiu o
documento e está sob a jurisdição das leis do Brasil (Direito Brasileiro).

São Paulo, 01 de outubro de 2021.

