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DADOS FORNECIDOS PELO USUÁRIO 

Quais informações/dados os usuários fornecem à sua aplicação? 

1) dados de cadastro (ex. nome e e-mail para criar conta)  
2) dados obtidos quando usuário faz login ou se conecta com serviços de 
terceiros (ex. Facebook/Google) 
3) informações de autenticação (ex. fotos pessoal e documental)  
4) catálogo de endereços do equipamento do usuário (ex. lista de contatos do 
celular) 
5)outros tipos de informação (especificar) 

DADOS DE CADASTRO 

7) Liste todas as informações que o usuário fornece ao se cadastrar em sua 
aplicação (ex. login, senha, nome, endereço de e-mail, CPF/CNPJ, data de 
nascimento/fundação, estado civil, número de telefone, foto, idade, gênero, 
dados do cartão de crédito caso efetue pagamentos, descrição de perfil) 

INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO 

8) Quais tipos de informações de autenticação sua aplicação pode pedir que o 
usuário forneça? (ex. foto do documento de identidade e comprovante de 
residência) 

OUTRAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

9) Além das informações que já foram especificadas, quais outras informações 
são fornecidas pelos usuários à sua aplicação? 

DADOS GERADOS NO USO 

Quais informações/dados são geradas e coletadas quando o usuário utiliza a 
aplicação? 

10) dados de uso da aplicação (ex. navegação e buscas) 
11)dados de localização (GPS) do dispositivo conectado 
12)dados de localização (GPS) em background (quando a aplicação está 
fechada) 
13)dados do pagamento (ex. data/hora/valor e detalhes da transação) 
 



 

 

14)características do aparelho conectado à aplicação (ex. sistema operacional 
e bateria) 
15)conteúdo das comunicações com outros usuários 
16)cookies e tecnologias semelhantes 
17)outros tipos de informação (especificar) 
18)nenhuma das opções acima (não há informações geradas e coletadas 
quando o usuário utiliza a aplicação) 

PRODUÇÃO DE OUTROS USUÁRIOS 

19) Na aplicação, os usuários podem produzir informações uns sobre os 
outros? (ex. referências, avaliações ou comentários) 

(   ) Sim 
(   ) Não 

DADOS DE OUTRAS PLATAFORMAS 

20)Serão obtidas informações do usuário a partir de outras plataformas ou 
serviços (ex. redes sociais e meios de pagamento)? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

DADOS SENSÍVEIS 

21) A plataforma coletará dados sensíveis (ou informações que possam ser 
usadas para inferir dados sensíveis) dos usuários? (ex. informações 
pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à 
orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas) 

(   ) Sim 
(   ) Não 

DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS 

22) A plataforma coletará dados de crianças? (idade até 12 anos) 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
USOS AUTORIZADOS 

A aplicação utilizará os dados dos usuários para quais fins? 

23) analisar o tráfego dos usuários na aplicação (ex. analytics) 
24) realizar publicidade direcionada de acordo com dados do usuário (ex. seus 
25)gostos ou características pessoais) 
26) personalizar os serviços para o usuário 
27) criar novos produtos e funcionalidades 
28) detectar/prevenir incidentes de segurança (ex. fraudes e spam) 
29) autenticar as informações fornecidas pelo usuário 
 entender o comportamento do usuário e construir perfis comportamentais 
30) outros tipos de uso (especificar) 

DIREITO DE MONITORAR 

31) A aplicação irá monitorar os dados fornecidos ou gerados pelos usuários 
para garantir o cumprimento de seus termos de uso? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

DIREITO DE EXCLUIR 

32)A aplicação irá excluir os usuários que não respeitarem a política de 
privacidade ou os termos de uso? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

COMPARTILHAR COM TERCEIROS 

A aplicação poderá compartilhar os dados coletados com terceiros? (ex. 
parceiros comerciais, anunciantes, patrocinadores e provedores de serviços) 

(   ) Sim, terceiros nacionais 
(   ) Sim, terceiros nacionais e internacionais 
(   ) Não 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PUBLICIDADE DIRECIONADA 

A aplicação permite que outras empresas anunciem na plataforma utilizando 
publicidade direcionada de acordo com dados do usuário (ex. seus gostos, 
comportamentos ou características pessoais)? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

VENDA COMO ATIVO 

Os dados coletados poderão ser negociados, vendidos ou incluídos dentre os 
ativos da empresa caso esta venha a ser vendida, adquirida ou fundida com 
outra? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

 


