Edição do website
O site https://app.kidizz.com/home é editado pela empresa KIDIZZAPP, inscrita no Registro de Comércio e
de Empresas de Paris sob o número 807 924 451, com sede social em KIDIZZAPP, 104 BOULEVARD
SEBASTOPOL 75003 PARIS

Redação do website
Diretor de publicação: Thierry SCHMITT – Responsável pela redação do Site
Contato: KIDIZZAPP, 104 BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PARIS
Nº de telefone: 06 72 35 05 63

Hospedagem do website
O site https://app.kidizz.com é hospedado por OVH, 2 rue Kellermann, 59 100 Roubaix, França

Coleta de dados
A coleta de dados pessoais será realizada em conformidade com o disposto no REGULAMENTO (UE)
2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção
das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses
dados (Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais ou RGPD).
Os usos são os seguintes:


Gestão do funcionamento e da otimização do site



Verificação de identificação e de autenticação de dados transmitidos pelo USUÁRIO



Implementação de uma assistência ao usuário



Prevenção e detecção de fraudes por malware e de gestão de incidentes de segurança



Gestão de eventuais litígios com os usuários



Envio de informações comerciais e publicitárias baseadas em preferências do usuário

A KIDIZZAPP implementa medidas organizacionais, técnicas, de software e físicas de segurança digital
para proteger dados pessoais contra alterações, destruição e acesso não autorizado. No entanto, a
Internet não é um ambiente completamente seguro, e o website não pode garantir total segurança
de transmissão do armazenamento de informações. De acordo com a regulamentação aplicável aos
dados pessoais, os usuários têm os seguintes direitos:
 Atualizar ou excluir os dados que lhes digam respeito durante o login à conta e ao configurar a

conta



Excluir sua conta enviando um e-mail para o seguinte endereço: info@kidizz.com. Contudo, as
informações compartilhadas com outros usuários, como publicações em fóruns, podem
permanecer visíveis para o público no WEBSITE, até mesmo após exclusão da conta.



Exercer seu direito de acesso para conhecer os dados pessoais que lhe digam respeito,
enviando um e-mail para o seguinte endereço: info@kidizz.com. No contexto dessa solicitação,
nós lhe pedimos que forneça uma prova da sua identidade para verificarmos sua exatidão.



Solicitar a atualização das informações relevantes enviando um e-mail para o seguinte
endereço: info@kidizz.com



Solicitar a exclusão de seus dados pessoais de acordo com as leis aplicáveis de proteção de
dados, enviando um e-mail para o seguinte endereço: info@kidizz.com

Créditos
Visuais: Thierry Schmitt
Ilustrações: Thierry Schmitt

Respeito pela propriedade intelectual
Todas as marcas, fotografias, textos, comentários, ilustrações, imagens animadas ou não, sequências
de vídeo, sons, bem como todas os aplicativos de computador que possam ser usados para
funcionamento do Site e, de modo mais generalizado, todos os itens reproduzidos ou usados no Site
são protegidos pelas leis de propriedade intelectual em vigor.
São de propriedade plena e total do Editor ou de seus parceiros, salvo especificação em contrário.
Qualquer reprodução, representação, uso ou adaptação, qualquer que seja a forma, de todos ou
parte desses elementos, incluindo aplicativos de computador, sem o consentimento prévio por
escrito do Editor, são estritamente proibidos. O fato de o Editor não iniciar o procedimento assim
que tiver ciência desses usos não autorizados não constitui aceitação desses usos nem renúncia de
processos.
Somente o uso para uso privado em um círculo familiar é permitido, e qualquer outro uso constitui
infração e/ou violação de direitos relacionados, sancionados pelo Código de propriedade intelectual.
A reprodução de todo ou de parte deste conteúdo requer autorização prévia do Editor ou do
proprietário dos direitos desse conteúdo.

Hyperlinks
O Site pode conter hyperlinks que dão acesso a outros websites editados e administrados por
terceiros e não pelo Editor. O Editor não pode ser direta ou indiretamente responsabilizado caso
esses sites de terceiros não respeitem as disposições legais. A criação de hyperlinks para o Site
somente pode ser realizada mediante autorização prévia por escrito do Editor.

