A presente Política de Privacidade é aplicável ao presente portal e aplicativo da empresa
ClipEscola que intermediará a comunicação entre o Usuário e a Instituição de Ensino.
Com a aceitação desta Política de Privacidade pelo Usuário, este concorda e permite o acesso
às suas informações a partir do seu primeiro acesso ou utilização do Sistema. Em caso de
dúvidas relativas à nossa Política de Privacidade entre em contato conosco.
Informações coletadas
A empresa ClipEscola coleta todas as informações inseridas pelo Usuário quando de sua
utilização do Sistema, como, por exemplo, na realização de cadastros pelo Usuário ou pela
Escola. Fotos, vídeos, arquivos ou mensagens enviadas. Em síntese, são todas as informações
ativamente disponibilizadas pelo Usuário ou pela Escola na utilização do ClipEscola.
A empresa ClipEscola também pode coletar informações automaticamente quando Usuário
acessa o Sistema, tais como características do dispositivo e do navegador. A empresa
ClipEscola também poderá utilizar outras tecnologias, como cookies para coletar informações
do Usuário e melhorar sua experiência de navegação.
É facultado ao Usuário bloquear a coleta de alguns tipos de informações, tais como cookies.
Caso essa configuração seja implementada, no entanto, é possível que algumas das funções
oferecidas pelo Sistema não funcionem corretamente.
As informações coletadas por meio do Sistema serão utilizadas pela empresa ClipEscola para
contatar o Usuário sempre que necessário com o envio de mensagens e como forma de
transmitir as informações, solicitações, arquivos e autorizações da Escola.
A Escola terá liberdade de definir que conteúdo será enviado aos Usuários (inclusive
encaminhar propagandas de outras empresas).
A empresa ClipEscola também poderá contatar os usuários diretamente a pedido da Escola ou
independentemente com o objetivo de divulgar novidades e atualizações ou buscar sugestões
de melhorias.
A empresa ClipEscola compartilha as informações coletadas apenas com a Escola que o
Usuário (ou seu filho) estuda. A empresa ClipEscola poderá compartilhar os dados em
referência nas seguintes hipóteses:




Para proteção dos interesses do ClipEscola e da Escola em qualquer tipo de conflito,
incluindo ações judiciais, como, mas não se limitando a, quando exista a necessidade
de identificar ou revelar dados de Usuário que esteja utilizando o Sistema com
propósitos ilícitos
Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que
detenham competência legal para sua requisição.

As informações coletadas são tratadas pela empresa ClipEscola como sigilosas. A empresa
ClipEscola emprega todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança de seus
sistemas na guarda de referidos dados.

Responsabilidades do usuário
O Usuário declara-se ciente, desde já, que é de sua exclusiva responsabilidade:









Inserir apenas informações verdadeiras no Sistema e se responsabilizar por suas
declarações e autorizações.
Zelar pelos dados de sua identificação digital individual sempre que acessar a Internet,
informando-os apenas em operações em que exista a proteção de dados.
Utilizar as tecnologias fornecidas pelo smartphone ou tablet para proteger a sua
privacidade perante terceiros; E nos avisar sobre eventuais extravios de equipamentos
com o Sistema instalado.
Manter em sigilo as informações e mensagens recebidas em consonância com os
termos de privacidade da sua Escola.
Não permitir que terceiros utilizem o Aplicativo do ClipEscola no seu celular ou tablet;
e cumprir rigorosamente todas as determinações e procedimentos previstos nesta
Política.
Não enviar mensagens e conteúdos que possam ser categorizados como ilegais,
imorais, degradantes, preconceituosos.

Atualização desta política de privacidade
Reservamo-nos o direito de alterar essa Política de Privacidade sempre que necessário, com o
objetivo de fornecer maior segurança e praticidade ao Usuário.

Legislação e foro competentes
Essa Política de Privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros
estados ou países, sendo competente o Foro da cidade onde se encontra a empresa ClipEscola
para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento.
O Usuário consente, expressamente, com a competência desse juízo, e renúncia, neste ato à
qualquer outro foro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

