
Política de Privacidade

A seguinte Política de Privacidade explica o propósito da coleta e uso de suas informações
pessoais por nosso site e aplicativo, aplicações e terceiros. Isto somente se aplica ao site "Who
is Happy", aplicativos e aplicações hospedadas no www.whoishappy.com e em outros
domínios. Who is Happy concorda em agir em conformidade com a legislação em vigor e
adotar as melhores práticas na Internet. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, por favor
entre em contato conosco usando o seguinte email: contact@whoishappy.com

1. Login e registo de informações pessoais

Você terá que enviar informações pessoais (nome, endereço de e-mail, entre outros) para
receber ou usar os serviços deste site e aplicativo. Ao inserir seus dados nos campos
específicos, você autoriza Who is Happy a registrar suas informações pessoais para fornecer o
serviço necessário. Trataremos essas informações pessoais em conformidade com esta
Política de Privacidade. Para ter acesso a todos os recursos do Who is Happy, você deve se
registrar para criar uma conta ("Conta") e se tornar um Membro.

Você pode se registrar diretamente ao fazer login em sua conta com determinados Serviços de
Redes Sociais, conforme descrito aqui. Durante o processo de registro, você será obrigado a
fornecer certas informações. Vamos extrair certas informações pessoais que você forneceu ao
serviço de rede social, assim como algumas outras informações que você disponibilizar
publicamente através do serviço de rede social e usar essas informações para criar sua Conta.
As informações específicas que extraímos podem depender das configurações de privacidade
que você e seus contatos da rede social têm com o serviço de rede social. Para determinados
Serviços de Redes Sociais, nos quais você pode optar por se inscrever, uma caixa pop-up pode
aparecer como parte do processo de registro da Conta que você precisará aprovar para
prosseguir e que descreverá os tipos de informações pessoais que iremos obter e os tipos de
atividades que você ou nós iremos executar em conexão com sua conta em tais Serviços de
Redes Sociais. Você concorda com nosso acesso e com a coleta de suas informações
pessoais disponíveis no serviço de rede social aplicável, cujo acesso e uso deverão estar de
acordo com este documento. Além disso, você concorda que podemos continuar a acessar e
usar essas informações pessoais, sempre de acordo com esta Política de Privacidade, caso o
Who is Happy deixe de usar a plataforma de serviço de rede social através da qual obtivemos
tais informações ou, ainda, caso sua Conta deixe de estar ligada à sua conta do serviço de
rede social utilizado para o cadastramento.

Você concorda em fornecer informações precisas, atuais e completas durante o processo de
registro e atualizar essas informações para mantê-las precisas, atuais e completas.
Reservamo-nos ao direito de suspender ou encerrar a sua Conta se qualquer informação
fornecida durante o processo de registo ou posteriormente revelar-se imprecisa, ilegal,
desatualizada ou incompleta. Você é responsável por salvaguardar a sua conta no serviço de
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rede social utilizado. Você concorda que não divulgará sua senha a terceiros e que assumirá a
responsabilidade exclusiva de quaisquer atividades ou ações ligadas à sua Conta,
independentemente de ter autorizado ou não essas atividades ou ações. Você informará
imediatamente o Who is Happy caso constate qualquer uso não autorizado de sua Conta.
 
2. Informações sobre visitantes

Em qualquer acesso ao nosso site e aplicativo, vários arquivos serão copiados pelo
computador, incluindo textos, vídeos e fotos das páginas que você acessa, além dos arquivos
que nos ajudam a reconhecer visitantes específicos (por exemplo, cookies). Esses arquivos
nos permitem executar tarefas úteis para você, como oferecer um serviço personalizado e
analisar o perfil de nossos visitantes, a fim de melhorar o site e a aplicação. Você pode
bloquear alguns desses arquivos do seu computador. Os dados que coletamos sobre nossos
visitantes são usados   de acordo com esta Política de Privacidade.

3. Identificação dos visitantes e acesso ao site e ao aplicativo

Embora o site e o aplicativo não reconheçam automaticamente cada Membro, apenas os
computadores utilizados, o acesso total ao site e à aplicação depende de uma senha pessoal e
intransferível, fornecida a cada um dos Membros. Fazemos isso para garantir que nosso site e
aplicativo sejam acessados por pessoas capazes de colaborar de forma saudável com o
ambiente democrático, além de oferecer serviços personalizados e monitorar o tráfego de
visitantes em nosso site e aplicativo. Se desejar, você pode bloquear alguns dos arquivos
usados   para o reconhecimento automático do seu computador (por exemplo, cookies), mas em
qualquer acesso ao nosso site e aplicativo, você precisará fornecer sua senha pessoal e
intransferível. Ao fazê-lo, nossos serviços personalizados estarão à sua disposição e você será
reconhecido pessoalmente.

4. Apresentação de informações pessoais

O site e o aplicativo recebem informações pessoais dos visitantes em uma base de dados
diária. Recolhemos essas informações de forma transparente, de acordo com esta Política de
Privacidade, e solicitamos tais informações para permitir o acesso ao site e ao aplicativo e,
ainda para melhorar o site, o aplicativo e os serviços prestados. Who si Happy se compromete
a informá-lo sobre como suas informações são utilizadas por meio desta Política de
Privacidade, que poderá ser alterada no futuro, a critério e conveniência exclusivos do Who is
Happy. Ao entrar no site e no aplicativo, você deve verificar se está de acordo com esta Política
de Privacidade. O site e aplicativo armazenam suas informações pessoais em nosso sistema
apenas pelo tempo necessário para garantir que os serviços possam ser oferecidos
normalmente. Suas informações pessoais são armazenadas de forma segura.

Who is Happy ressalta que todo conteúdo produzido por seus utilizadores no interior dos chats
não serão coletados, armazenados ou interceptados, pois não se tratam de informações



pessoais para os fins desta Política de Privacidade. Who is Happy esclarece, ainda, que não
possui capacidade técnica para coletar, armazenar ou interceptar os referidos dados e
conteúdos trocados pelos Membros por meio dos chats, vez que se tratam de mensagens
criptografadas de ponta-a-ponta.

5. Acesso a informações pessoais

Você tem o direito de pedir uma cópia de suas informações pessoais, armazenadas por Who is
Happy, bem como solicitar correções e alterações, caso dados ou infomações estejam
imprecisos ou incorretos. O serviço para pesquisa e alteração dos dados poderá estar sujeito a
cobrança. Caso deseje uma cópia de suas informações, entre em contato conosco através do
seguinte endereço de e-mail: contact@whoishappy.com

6. Utilização de informações pessoais por terceiros

O site e o aplicativo usam informações pessoais de seus visitantes para melhorar os serviços
oferecidos e entender os hábitos de nossos Membros. As informações pessoais coletadas de
Membros são fornecidas aos nossos patrocinadores, que podem entrar em contato com estes
Membros para solicitar permissão para contatos adicionais. Podemos também oferecer
informações pessoais a terceiros, sempre de maneira anônima, ou seja, sem que dados
individuais sejam enviados, por exemplo, para a realização de pesquisas de opinião, pesquisas
sobre comportamento de mercado, pesquisas de marketing ou pesquisas científicas. Para
saber quem são nossos patrocinadores e quais terceiros são parceiros de Who is Happy, por
favor entre em contato conosco através do seguinte endereço de e-mail:
contact@whoishappy.com

Suas informações pessoais nunca serão divulgadas a outras entidades privadas ou públicas,
exceto nos casos determinados em lei ou por ordem judicial.

7. Relacionamento com nossos Termos de Uso

Esta Política de Privacidade faz parte integrante do nosso Termo de Uso. Se você discordar do
Termo de Uso ou desta Política de Privacidade, você não está autorizado a nos enviar suas
informações pessoais ou usar nosso site e aplicativo de qualquer outra forma. Nesse caso, por
favor ajude-nos a melhorar nosso Termo de Uso e a Política de Privacidade enviando
comentários ou sugestões para o seguinte endereço de e-mail: contact@whoishappy.com

8. Deletar conta no Who is Happy

Você pode pedir a exclusão de sua conta pelo seguinte endereço de e-mail:
contact@whoishappy.com.
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9. Dados coletados pelo Who is Happy

A plataforma Who is Happy atualmente trabalha somente com dados públicos dos usuários,
coletamos dados como nome, telefone, email, foto e localização do usuário, dados que serão
exibidos dentro da própria aplicação, sem uso externo.

10. Como o Who is Happy está processando esses dados

O Who is Happy é uma rede social baseada na geolocalização dos usuários, por se tratar de uma
rede social, necessitamos de dados básicos dos usuários para identificar e exibir essas
informações dentro da própria plataforma, fomentando a transparência e troca de experiências
entre os usuários.

11. Como requisitar a exclusão dos dados

O processo de exclusão de dados e usuários na plataforma Who is Happy é pelo endereço de
email contato@whoishappy.com, atualmente contamos com uma assistência por email, onde o
usuário deve entrar em contato para a exclusão dos dados. Após isso o contato, estipulamos o
prazo de 3 dias até que o usuário ou dados sejam completamente deletados da plataforma.


