INFORMAÇÃO LEGAL
Este aplicativo móvel está disponível através da Apple Store ou Google Play Store.
Este aplicativo móvel foi publicado por YLMSportScience, uma sociedade por acções com
um capital social de 10 000€.
Registo comercial (Nice): 828 479 147
Escritório de registo: Résidence Le Président - Entrée A3 - 97 boulevard Carnot, Nice
(06300).
Gerente de publicação: Yann LE MEUR
Gerente editorial: Yann Le MEUR
Contacto: ylmsportscience@gmail.com
Este aplicativo móvel é hospedado por Amazon Web Services.
Este aplicativo móvel é governado pela lei francesa.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta página é dedicada à transmissão de informação relativamente às nossas políticas
relacionadas com a recolha, utilização e divulgação de dados pessoais de os usuários que
decidiram utilizar o nosso serviço.
Se optares por usufruir do nosso serviço, concordas com a recolha e utilização de
informação relativa a esta política. Os dados pessoais que recolhemos são usados para
melhorar o nosso serviço. Não iremos utilizar ou partilhar a tua informação com terceiros,
excepto se especificado nesta Política de Privacidade.
Os termos utilizados nesta Política de Privacidade têm o mesmo significado dos termos
utilizados nos Termos e Condições, a não ser que seja especificamente definido nesta
Política de Privacidade.

Recolha e utilização de informação
Com o intuito de possibilitar uma melhor experiência, ao usares o nosso serviço,
poderemos te pedir para nos forneceres algumas informações que permitam a tua
identificação, tal como o teu e-mail. As informações requeridas serão retidas por nós e
utilizadas como está descrito nesta Política de Privacidade.
Este aplicativo móvel utiliza serviços de terceiros que poderão recolher informação
utilizada para te identificar.
Links para as Políticas de Privacidade de serviços de terceiros utilizados por este
aplicativo móvel:
Google Play Services (https://www.google.com/policies/privacy/)

Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/)
Firebase Analytics (https://firebase.google.com/policies/analytics)
Fabric (https://fabric.io/privacy)
Crashlytics (http://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf)

Log de dados
Queremos te informar que sempre que utilizares o nosso serviço, em caso de erro no
aplicativo móvel, iremos recolher dados e informação do teu telefone (através de
produtos de terceiros) designados como log de dados. Log de dados podem incluir
informações tal como o IP do teu dispositivo, nome do dispositivo, versão do sistema
operativo, definições do aplicativo móvel aquando da utilização do nosso serviço, hora e
data de utilização do nosso serviço e outras estatísticas.

Cookies
Cookies são ficheiros com uma quantidade pequena de dados que são comummente
utilizados como identificadores únicos e anónimos. Estes são enviados para o teu browser
dos websites que visitas e são guardados na memória interna do teu dispositivo.
Este serviço não utiliza cookies explicitamente. No entanto, o aplicativo móvel poderá usar
códigos e bibliotecas de terceiros que utilizem cookies para recolher informação e
melhorar os seus serviços. Terás a opção de aceitar ou recusar estes cookies e de saber
quando é que estes cookies estão a ser enviados para o teu dispositivo. Se optares por
rejeitar os nossos cookies, poderás não conseguir utilizar algumas funcionalidades do
nosso serviço.

Provedores de serviço
Poderemos contractar empresas e indivíduos terceiros devido as razões seguintes:
•
•
•
•

Para facilitar o nosso serviço;
Para fornecer o serviço em nosso nome;
Para concretizar serviços relacionados com o nosso serviço; ou
Para nos assistir na análise de como o serviço está a ser usado.

Queremos informar os usuários deste serviço que estas entidades terceiras têm acesso
aos dados pessoais, para que possam fornecer o serviço em nosso nome. No entanto, eles
serão obrigados a não divulgar ou utilizar essa informação para outros fins.

Segurança
Nós valorizamos a tua confiança em nos fornecer os teus dados pessoais, e
consequentemente esforçamo-nos por usar meios comercialmente aceitáveis de proteger
os teus dados. Mas lembra-te que nenhum método de transmissão de informação através
da Internet, ou método de armazenamento electrónico é 100% seguro e fiável, e não
podemos garanter a segurança absoluta dos teus dados.

Links para outros websites
Este serviço pode conter links para outros websites. Se clicares num link, irás ser
direccionado para esse website. É importante fazer menção ao facto que estes websites
não são geridos por nós. Portanto, aconselhamos vivamente a consulda da Política de
Privacidade desses websites. Não temos qualquer controlo e não assumimos
responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade, ou práticas de websites ou
serviços de terceiros.

Privacidade de crianças
Estes serviços não tencionam ser destinados a crianças com menos de 13 anos de idade.
Nós não recolhemos intencionalmente informação identificável de crianças com menos
de 13 anos de idade. No caso de descobrirmos que uma criança com menos de 13 anos de
idade nos forneceu dados pessoais, iremos imediatamente eliminar esses dados dos
nossos servidores. Se souberes que o teu filho ou filha nos forneceu dados pessoais,
contacta-nos imediatamente para que possamos tomar as medidas necessárias.

Mudanças a esta Política de Privacidade
Podemos ocasionalmente atualizar a nossa Política de Privacidade. Portanto,
aconselhamos vivamente a consultar esta página regularmente. Iremos te notificar de
atualizações, publicando a nova Política de Privacidade nesta página. As mudanças são
efectivas imediatamente após a sua publicação nesta página.

Contacta-nos
Se tiveres questões ou sugestões acerca da nossa Política de Privacidade, não hesites em
contactar-nos.

