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INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 
POLÍTICA DE  PRIVACIDADE – Aplicativo PALMA KIDS 

 
A IES2 _ Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Ltda está comprometida em 
proteger a sua privacidade. Para demonstrar o nosso compromisso com a prática de 
informação justa e a proteção da sua privacidade enquanto você acessa o aplicativo 

PALMA KIDS 
e usa os serviços disponíveis no, através ou em conexão com o APP (a “Licença de 
Uso”). O seu uso do APP e da Licença de Uso são regidas por este Contrato de 
Privacidade. 
 
1. O CONTRATO DE PRIVACIDADE 

Este contrato é aplicável ao PALMA KIDS e a sua Licença de Uso. Ao usar o Aplicativo, 

nós requeremos que você submeta informação de e-mail (“Informação Pessoal”) que 
lhe identifique. Você será responsável por assegurar a validade e veracidade dessa 
Informação. O fornecimento de uma informação imprecisa pode afetar o uso do 
Aplicativo e dos serviços a ele relacionados, assim como a nossa habilidade de lhe 
contatar, como descrito neste Contrato de Privacidade. 
 
2. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Para que você possa utilizar o PALMA KIDS  nós solicitamos que você nos forneça sua 

Informação Pessoal através de seu endereço de e-mail e, posterior criação de uma 
senha para acesso ao Aplicativo. Essa Informação é usada para o controle das suas 
Licenças de uso e, quando for o caso, para recuperação da sua conta. 
 
A IES2 não compartilha, vende, aluga ou negocia suas Informações pessoais com 
terceiros para fins promocionais ou de marketing. Reservamo-nos o direito de divulgar 
suas Informações Pessoais conforme exigido por lei e quando acreditamos que a 
divulgação é necessária para proteger nossos direitos e / ou cumprir com um 
procedimento judicial, ordem judicial ou processo legal. 
 
3. SEGURANÇA 
A Informação Pessoal que coletamos sobre você são armazenadas em um servidor 
seguro, protegido por senha e somente pessoas autorizadas têm acesso à ela. Nós 
usamos tecnologias de criptografia padrão da indústria com relação ao recebimento e 
transferência de Informações Pessoais.  
 
4. TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE DADOS 
O APP fica armazenado em seu dispositivo, mas sua Informação Pessoal fica 
armazenada em servidores no Brasil. Ao enviar sua Informação Pessoal, você concorda 
com a transferência e armazenamento delas no Brasil e o uso das mesmas de acordo 
com os fins para os quais foram inicialmente recolhidas. 
 
5. ALTERAÇÕES A ESTE CONTRATO DE PRIVACIDADE 
Reservamo-nos o direito de alterar o Contrato de Privacidade a qualquer momento, e a 
nosso critério exclusivo. Mediante qualquer mudança no Contrato de Privacidade, 
publicaremos o acordo alterado no site http://www.ies2.com.br com aviso das alterações 
e/ou lhe enviaremos uma mensagem por e-mail. 
 

http://www.ies2.com.br/
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