
 

 

Utilização interna - Confidencial 

ATRIVITY - POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 

A Política de Privacidade de Dados seguinte aplica-se à app Atrivity ("APLICAÇÃO") descarregada 
ou acessível a partir de qualquer loja ou plataforma de distribuição (tal como Apple App Store ou 
Google Play, doravante "Fornecedor da Aplicação") onde a aplicação está disponível. 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada ou atualizada sem aviso. As alterações serão 
publicadas na APLICAÇÃO e serão válidas a partir do momento de publicação. Ao utilizar a 
aplicação, o Utilizador concorda com a Política de Privacidade válida na altura. 

  
1.       Proteção de dados e Privacidade 

A Atrivity é uma plataforma desenvolvida, detida e gerida pela APE SOFTWARE COMPONENTS, 
S.L. (doravante Compettia, Registo Comercial de Barcelona, Folha B-109267 Volume 42960 Fólio 
89, com CIF B60516291 e sede social em Avda. Alcalde Barnils, 72 2ºB, Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, Espanha). A Compettia licencia a utilização da plataforma aos seus Clientes com o 
objetivo de desenvolver atividades de ludificação. 

Ao aceitar esta política de privacidade de dados, o Utilizador concorda que a Compettia pode 
armazenar os dados de identificação necessários (e-mail, palavra-passe, nome, apelidos e 
pseudónimo, imagem personalizável opcional), e as licenças de aplicação necessárias 
(especificadas e que devem ser aceites durante o processo de instalação da aplicação), a fim de 
usufruir dos Serviços fornecidos pela aplicação. O Utilizador também concorda que o seu 
Pseudónimo no sistema, Nome e Apelido, e opcionalmente a sua imagem, fornecida ao sistema, 
são visíveis no sistema para outros utilizadores do sistema, mas sempre num contexto limitado 
às atividades do Cliente. A Compettia compromete-se a não divulgar a terceiros os dados de 
utilizador privado ou empresarial (e-mail, palavra-passe, e quaisquer dados do dispositivo móvel 
no qual a aplicação está instalada) armazenados nos sistemas de apoio à aplicação, e a cumprir 
a legislação aplicável para o tratamento de dados pessoais. 

O Utilizador pode receber notificações da aplicação Atrivity, com informações sobre os desafios 
em curso, a classificação individual ou de equipa, e outras notificações relativas aos prazos de 
lançamento de novos desafios aos Utilizadores. Um desafio é um evento que envolve um ou dois 
Utilizadores que terão de responder a um conjunto de perguntas para competir e marcar pontos. 

Os dados pessoais dos Utilizadores na Atrivity serão visíveis para permitir a pesquisa entre os 
Utilizadores da aplicação, a fim de lançar novos desafios, e a posição do Utilizador na classificação 
individual ou de equipa (incluindo a percentagem de desafios ganhos), de modo a serem visíveis 
para os outros Utilizadores. O Utilizador não fará qualquer uso dos dados publicados pelos outros 
Utilizadores para além do simples uso recreativo ou de treino a que se destina a Atrivity, e sempre 
dentro da Atrivity. 
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Os dados pessoais ou empresariais dos utilizadores introduzidos na Atrivity ou relacionados com 
os desafios serão armazenados enquanto a conta permanecer ativa. 

A Compettia terá acesso à informação estatística dos Utilizadores. Os resultados obtidos a partir 
da utilização da Atrivity pelos diferentes Utilizadores só serão utilizados para fins estatísticos. 

Para exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, o Utilizador pode 
escrever para o "Departamento de Proteção de Dados e Privacidade", com o mesmo endereço 
da Compettia, ou enviar um e-mail para support@compettia.com , inserindo a Conta Atrivity de 
referência no assunto.  

   
2.       Responsabilidades legais 

A Compettia é a única responsável pelo armazenamento e processamento da informação pessoal 
dos utilizadores na plataforma Atrivity. Isto inclui qualquer responsabilidade civil ou criminal 
decorrente da perda, manipulação, exposição ou publicação dos dados pessoais dos jogadores.    

   
3.       Reportar abusos 

Se o Utilizador considerar que qualquer conteúdo disponível na Atrivity é ofensivo, inadequado 
e/ou viola os seus direitos reconhecidos na legislação atual, o Utilizador pode comunicar o 
conteúdo por escrito para o endereço de e-mail support@compettia.com Nesse caso, a 
Compettia irá investigar a fiabilidade e a origem do pedido 

   
4.       Jurisdição e lei aplicáveis 

Todas as questões subscritas entre a Compettia e o Utilizador relativas à interpretação, 
cumprimento e validade da Política de Privacidade são regidas pelas suas próprias cláusulas e, 
quando estas não estão estabelecidas na mesma, de acordo com a legislação espanhola, as partes 
submetem-se expressamente à jurisdição dos Tribunais da morada registada do Utilizador. 
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