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Benvido à Marketing Aplicado Lda (“MARKA”, “iLEIO” ,”EULEIO”,
“MYEBOOKS”, coletivamente “NÓS”). MARKA provides a central place for you
to, read and organize literary works from content providers.
A sua privacidade é muito importante para a MARKA. Assim, NÓS
desenvolvemos esta Política de Privacidade para explicar como recolhemos,
usamos e divulgamos informações pessoais em relação aos nossos websites,
serviços móveis, e qualquer software fornecido ou em conexão com os serviços
MARKA (coletivamente, o “Serviço”). Esta Política de Privacidade aplica-se
exclusivamente às informações recolhidas por NÓS de acordo com o Serviço.
Por favor, consulte nossos Termos de Serviço para obter mais informações. A
nossa Política de Privacidade aplica-se a todos os visitantes, utilizadores e
outros que usem o serviço ("Utilizadores"). A nossa Política de Privacidade é
descrita em baixo:
Informação que recolhemos








NÓS recolhemos os seguintes tipos de informação:
O seu nome de utilizador, palavra-chave e endereço de e-mail quando se
inscrever para uma conta MARKA.
Informações de perfil que fornece para o seu perfil de utilizador (por exemplo,
nome, foto, endereço).
Conteúdo do utilizador (por exemplo comentários e outros materiais) que
publica no Serviço.
Comunicações com o utilizador (por exemplo, podemos enviar-lhe e-mails
relacionados com o Serviço, tais como atualizações de produtos, avisos
técnicos e de segurança). A MARKA reserve-se no direito de enviar e-mails
importantes relacionados com a sua conta ocasionalmente.
Informações estatísticas: NÓS usamos ferramentas de terceiros para ajudar a
medir o tráfego e tendências de uso do Serviço. Estas ferramentas recolhem
informações enviadas pelo dispositivo de acesso do Utilizador, como quando e



quantas vezes o Serviço é usado (incluindo elementos de interface do
utilizador, configurações e outras informações).
Identificador de dispositivo: quando o Utilizador usa um dispositivo móvel, como
um tablet ou um smartphone para aceder ao Serviço, NÓS podemos aceder,
recolher, monitorizar e armazenar um ou mais "identificadores de dispositivo."
Os identificadores de dispositivos são pequenos arquivos de dados ou
estruturas de dados similares armazenados ou associados ao seu dispositivo
móvel, que identificam de maneira exclusiva seu dispositivo móvel. Um
identificador de dispositivo pode ser dados armazenados em conexão com o
hardware do dispositivo, dados armazenados em ligação com o sistema do
dispositivo operacional ou outro software ou dados enviados para o dispositivo
por NÓS. Um identificador de dispositivo pode fornecer informações, a NÓS ou
a uma terceira entidade nossa parceira, sobre como navega e usa o Serviço e
pode ajudar a fornecer relatórios ou conteúdos e anúncios personalizados.
Algumas funcionalidades do Serviço podem não funcionar corretamente se o
uso ou disponibilidade de identificadores de dispositivos estiverem danificados
ou desativados.
Como usamos os seus dados










NÓS recolhemos as informações com o propósito geral de lhe fornecer o
Serviço conforme descrito nos Termos de Uso e para quaisquer fins
específicos descritos nesta Política de Privacidade. Podemos usar as
informações que NÓS recebemos para:
Ajudar o Utilizador a aceder a informações com eficiência depois de iniciar
sessão.
Comunicar com o Utilizador, responder aos seus pedidos de informações e
serviços.
Efetuar pesquisas internas para entender as necessidades dos Utilizadores.
Fornecer conteúdos e informações personalizadas para o Utilizador.
Fornecer, melhorar, testar e monitorar o Serviço.
Desenvolver e testar novos produtos e funcionalidades.
Monitorizar métricas, como número total de visitantes, tráfego e padrões
demográficos.
Diagnosticar ou corrigir problemas de tecnologia.

Partilha dos seus dados







NÓS não vamos alugar ou vender a sua informação a terceiros fora da
MARKA, suas afiliadas ou empresa-mãe do seu grupo empresarial sem o seu
consentimento, exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade:
Podemos compartilhar as suas informações com organizações terceiros que
ajudam a fornecer o Serviço ("Fornecedores de Serviços Terceiros"). Os
nossos Fornecedores de Serviços de Terceiros terão acesso à sua informação,
como for necessário para fornecer o Serviço sob os termos razoáveis de
confidencialidade.
Se NÓS vendermos ou transferirmos parte ou a totalidade da MARKA ou bens
para outra organização (por exemplo, no curso de uma compra e venda, fusão,
incorporação, joint venture ou outro tipo de combinação de negócios,
reorganização ou reestruturação ou financiamento de todo ou parte do nosso
negócio ou ativos), as suas informações, como nome e endereço de e-mail,
Conteúdo do Utilizador e qualquer outra informação recolhida através do
Serviço, podem estar entre os itens vendidos ou transferidos. O Utilizador
continuará a possuir o seu Conteúdo do Utilizador. O comprador terá de honrar
os compromissos que assumimos nesta Política de Privacidade.
NÓS podemos aceder, preservar e compartilhar as suas informações em
resposta a um pedido legal se tivermos uma crença de boa fé que a lei o exige.
Como armazenamos a informação





Usamos salvaguardas comercialmente razoáveis para proteger as informações
recebidas através do Serviço e tomamos medidas para verificar a sua
identidade antes de conceder acesso à sua conta. No entanto, NÓS não
podemos garantir a segurança de uma informação que você transmita ou
garantir que a informação sobre o serviço não pode ser acedida, divulgada,
alterada ou destruída.
Por favor, faça a sua parte para nos ajudar. O Utilizador é responsável por
manter o sigilo das informações de conta, e para controlar o acesso a e-mails
enviados, em todos os momentos. As suas configurações de privacidade
também podem ser afetada por mudanças nos serviços de mídia social de
terceiros. NÓS não somos responsáveis pelas funcionalidades, privacidade ou
segurança de qualquer outra organização.

A sua escolha sobre a sua informação





Pode atualizar a sua conta a qualquer instante ao autenticar-se e aceder às
definições de perfil.
Pode cancelar subscrições de comunicações nossas de e-mail clicando nos
links de cancelamento disponíveis nessas comunicações. Não poderá fazer
opt-out de comunições importantes relacionadas com o Serviço.
Na sequência da inativação ou cancelamento da sua conta, NÓS poderemos
reter informações (incluindo a sua informação de perfil) e Conteúdo de
Utilizador por um tempo razoável para cópias de segurança, arquivo e/ou
auditorias.
Privacidade de crianças
O Utilizador deve ter 18 anos ou mais para se registar e usar o Serviço. Como
resultado, o Serviço não coleciona informações sobre crianças. No caso em
que ficamos a saber que o Serviço tem recolhido informações de uma criança
com menos de 18 anos sem o consentimento dos pais, apagaremos essa
informação o mais rápido possível. Menores com idades entre 18 anos e a
idade adulta na jurisdição em que esses menores reside têm de obter
permissão parental antes de usar o Serviço ou enviar informação pessoal sua
ou de outra pessoa através da Internet.
Outros sites e serviços
NÓS não somos responsáveis pelas práticas usadas por quaisquer sites ou
serviços com hiperligação de ou para o nosso Serviço, incluindo a informação
ou conteúdo contido neles. Por favor, lembre-se que quando usar um link para
ir do nosso Serviço para outro site ou serviço, a nossa Política de Privacidade
não se aplica a esses sites ou serviços de terceiros. A sua navegação e
interação em qualquer site de terceiros ou serviço, incluindo aqueles que têm
um link no nosso site, estão sujeitos a regras e políticas próprias de terceiros.
Além disso, concorda que NÓS não somos responsáveis e não temos controle
sobre quaisquer entidaes terceiras que autorizar para aceder ao Conteúdo do
Utilizador. Se estiver a usar um site ou serviço de terceiros e lhes permitir
aceder ao seu Conteúdo de Utilizador, estará a fazê-lo por sua conta e risco.

Alterações à nossa Política de Privacidade
NÓS podemos modificar ou atualizar esta Política de Privacidade
ocasionalmente, por isso reveja-a periodicamente. Essas alterações produzem
efeito no momento da sua publicação. A continuação do uso do Serviço após
qualquer alteração a esta Política de Privacidade implica a sua aceitação.
Como nos contactar
Se tiver alguma questão acerca desta Política de Privacidade ou do Serviço,
por favor contacte-nos em www.marka.pt.

