Aviso de Privacidade da McAfee
Data de Vigência: 4 de abril de 2017
Este Aviso fornece informações sobre os dados coletados, usados e
compartilhados, além do compromisso de usar os dados pessoais que coletamos
de maneira respeitosa.

Aviso de Privacidade da McAfee
Nós, da McAfee, LLC e afiliados com quem estabelecemos uma relação corporativa
(“a McAfee”, “nós”, “nos”) temos uma grande preocupação com a sua privacidade e
segurança, além da segurança online, que integram grande parte da nossa missão
mais essencial: resguardar os usuários dos nossos produtos e serviços (“você”,
“seu”, “seus”) dos riscos de roubo, interferências e acesso não autorizado aos dados
e atividades online. Este Aviso de Privacidade (o “Aviso”) foi criado para informá-lo
sobre a coleta, o uso e o compartilhamento de suas informações pessoais.
Este Aviso de Privacidade se aplica às informações pessoais obtidas de indivíduos
por meio de nossos sites, produtos, serviços e aplicativos baseados na Web
(coletivamente, os “Serviços”). Além do exposto acima, alguns dos nossos produtos
e serviços, como a ampla gama de aplicativos móveis (“Aplicativos”), estão sujeitos a
um aviso de privacidade independente. Se houver aplicabilidade de um aviso de
privacidade independente a um determinado produto ou serviço, como a
Declaração de Privacidade de Aplicativo Móvel, nós a publicaremos em nosso site
(o nosso “Site”).
Ao acessar ou usar nossos Serviços, você reconhece que leu o presente Aviso e
compreendeu seu conteúdo. A sua utilização dos nossos Serviços e todas as
controvérsias relacionadas à privacidade estão sujeitas ao presente Aviso e ao
nosso Contrato de Licença (incluindo eventuais limitações ou danos aplicáveis,
além da solução de controvérsias).
Conforme ocorrer a expansão e eventuais alterações da McAfee, pode ser
necessário atualizar este Aviso ou os demais avisos de privacidade definidos para
os produtos individuais, a qualquer momento que julgarmos adequado, a fim de
ilustrar as referidas alterações. Em caso de alterações significativas, publicaremos

elas neste link com antecedência e, se essas alterações o afetarem particularmente,
tentaremos entrar em contato direto com você (por e-mail, se tivermos seu
endereço de e-mail). É importante consultar o site acima periodicamente, a fim de
se certificar de que revisou a versão mais atualizada deste Aviso.

Por que coletamos informações e dados?
Dependemos de uma grande variedade de informações para o bom
funcionamento da empresa. Em algumas instâncias, é possível que essas
informações incluam dados que podem ser usados para identificação pessoal,
mencionadas de outra forma como Informações Pessoais. Neste Aviso,
incluiremos diversos exemplos sobre como as Informações Pessoais coletadas
poderão ser usadas e a importância delas. Por exemplo, quando o consumidor
adquire um de nossos produtos, é preciso coletar o nome, endereço de e-mail e as
informações de pagamento, a fim de concluir a operação. Entre os motivos para a
coleta de Informações Pessoais, apresentamos os seguintes:
•
•
•

•
•
•

O fornecimento de produtos e serviços, incluindo nossos Aplicativos e este
Site, além do aprimoramento de todos os itens, com o passar do tempo;
A permissão para o download e a compra de produtos e serviços;
A personalização e o gerenciamento da relação estabelecida entre empresa
e cliente, incluindo a apresentação de produtos ou serviços que possam ser
do seu interesse, ou ao atendimento ao cliente;
A investigação, as respostas e o gerenciamento de dúvidas ou eventos;
O trabalho em conjunto com autoridades policiais e reguladoras; e
Questões relacionadas à pesquisa vinculada à empresa, como ameaças e
vulnerabilidades de segurança.

Que tipo de Informações Pessoais são coletadas?
A seguir, constam exemplos dos tipos de Informações Pessoais que podem ser
coletadas. O tipo específico de informações coletadas dependerá dos Serviços
usados:
•
•
•

Informações de contato (por exemplo, nome, endereço de e-mail, endereço
de correspondência e telefone);
Informações de pagamento (incluindo cartões de pagamento, endereço de
cobrança e informações de conta bancária);
O histórico de compras ou de uso dos produtos/serviços da McAfee;

•
•
•
•
•
•

As credenciais de acesso à conta;
Sua localização;
Seus interesses;
Dados demográficos;
Fotografias, imagens, vídeos e valores de hash relacionados; ou
Dados biométricos, como impressões digitais ou gravações de voz.

Além do exposto acima, podemos coletar outros dados relacionados às interações
dos usuários ou ao uso dos nossos Serviços (“Dados de Utilização”). Boa parte
desses Dados de Utilização, por exemplo, dados de fluxos de cliques e estatísticas
agregadas de usuário – geralmente não fornecem identificação pessoal. Por outro
lado, alguns desses Dados de Utilização, isolados, aliados ou vinculados às suas
Informações Pessoais, podem permitir que sua identidade seja revelada. Nesses
casos, trataremos os dados combinados como Informações Pessoais. Em muitos
casos, os Dados de Utilização são reunidos automaticamente pelos sistemas ou
pela tecnologia, como os cookies (consulte mais informações sobre os Informações
Coletadas Automaticamente a seguir).
A seguir, constam exemplos dos tipos de Dados de Utilização que podem ser
coletados pela McAfee em seu navegador da Web ou relacionados às interações
com os nossos produtos e serviços:
•

Dados dos computadores, dispositivos, aplicativos e redes (incluindo o
endereço
IP, as características do navegador, o ID do dispositivo, o sistema operacional
e as preferências de idioma);

•

Atividades em nossos sites e padrões de uso de produtos e serviços
(incluindo URLs de referência, datas e horários de visitas ao site, além de
dados de fluxo de cliques);

•

Detalhes sobre o uso da Internet, do Aplicativo ou da rede (incluindo URLs ou
nomes de domínios dos
sites visitados, dados de aplicativos que tentam acessar sua
rede ou o tráfego de dados);

•

Dados sobre arquivos e comunicações, como malware ou spam em potencial
(que podem incluir arquivos de computador, e-mails e anexos, endereços de
e-mail, metadados e dados de tráfego, ou partes ou hashes -- um arquivo de

hash é um arquivo que foi convertido em uma cadeia numérica por um
algoritmo matemático -- de qualquer destas informações).

De que forma coletamos informações?
Coletamos os dados diretamente de você, assim como esta coleta é feita de forma
automática por meio do uso dos nossos Serviços e, em alguns casos, de terceiros.
Informações concedidas por você: geralmente, os dados coletados de forma
direta são os dados de contato, pagamento ou cobrança, além de informações de
vínculo, como o conteúdo das solicitações de atendimento ao cliente iniciadas,
avaliações enviadas sobre os nossos produtos ou respostas às pesquisas. Na
maioria dos casos, a quantidade de informações compartilhada fica a seu critério,
contudo, deixar de compartilhar informações necessárias pode limitar sua
capacidade de realizar determinadas atividades, como as informações de
pagamento exigidas na conclusão de uma compra.
Informações Coletadas Automaticamente: ao usar ou interagir com o nosso Site
e nossos Serviços, recebemos e armazenamos informações geradas por suas
atividades, como os Dados de Utilização e outras informações coletadas
automaticamente de seu navegador ou dispositivo móvel. Estas informações
podem incluir seu endereço IP, o tipo e a versão do navegador, o idioma de sua
preferência, a localização geográfica (usando seu endereço IP ou GPS), a rede sem
fio ou a tecnologia Bluetooth de seu dispositivo; o sistema operacional e a
plataforma do seu computador; o histórico de compras; o fluxo de cliques
completo de URLs (Uniform Resource Locator) até, por meio de ou a partir do
nosso Site, incluindo a data e o horário; produtos visualizados ou pesquisados,
além de áreas do nosso site que você tenha acessado. Podemos também registrar
o tempo do seu acesso, além do número de acessos e da quantidade de vezes em
que você acessou e adquiriu ou usou os Serviços. Poderemos atribuir um ou mais
identificadores exclusivos para rastrear seus acessos futuros.
Na maioria dos casos, essas informações são geradas por uma série de tecnologias
de rastreamento. As tecnologias de rastreamento podem incluir “cookies”, “LSOs
relâmpago”, “beacons da Web” ou “bugs da Web” e “clear GIFs”. Leia sobre a nossa
utilização de cookies e outras tecnologias de rastreamento neste link e saiba quais
opções você pode ter para limitar a utilização delas.

Consulte nosso Aviso de Cookies para saber mais sobre cookies e as demais
tecnologias semelhantes que usamos.
Informações de Outras Fontes: em caso de recebermos informações de outras
fontes a seu respeito, poderemos incluí-las nos dados que já obtivemos. Por
exemplo, se recebermos uma lista de assinantes de uma publicação e observarmos
que você já é usuário dos nossos produtos e também é assinante, poderemos
agrupar essas informações. Entre os exemplos de informações recebidas de outras
fontes, os dados atualizados de entrega ou pagamento, utilizados para corrigir
nossos registros, informações de compra ou resgate, dados do atendimento ao
cliente ou de inscrição, exibição de páginas, pesquisa de termos e resultados de
pesquisas de parceiros comerciais, além de informações sobre crédito e
identidade, que utilizamos a fim de evitar e detectar fraudes.

De que forma utilizamos as Informações Pessoais?
Sempre que você ligar um dispositivo, se conectar a uma rede ou abrir um arquivo,
estará exposto a riscos consideráveis de hackers, malware, spyware e outras
formas de acesso não autorizado aos seus dados e sistemas. Os produtos e
serviços de segurança, como os da McAfee, foram projetados protegê-lo desses
riscos.
Segurança e detecção de ameaças. Ao coletar e processar dados, incluindo
as Informaçõespessoais, a McAfee pode ajudá-lo a antever ameaças e a se
proteger, além dos dispositivos e informações, de uma melhor forma. Por
exemplo, a McAfee poderá usar suas informações para:
•

•
•

•

Analisar dados do tráfego de seu(s) dispositivo(s), a fim de isolar e identificar
ameaças e vulnerabilidades,
atividades suspeitas e ataques;
Avaliar a reputação de um dispositivo ou arquivo, para instruí-lo sobre a
concessão ou não do acesso;
Participar de redes de investigação de ameaças e realizar pesquisas e
análises, incluindo pesquisas de mercado e de consumidores, além da
análise de tendências; e
Adaptar produtos e serviços, visando reagir às novas ameaças.

Usos Comerciais. Além do exposto acima, poderemos usar as Informações Pessoais
para outras finalidades comerciais, incluindo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisar o comportamento dos usuários ao utilizar os produtos e serviços da
McAfee, a fim de personalizar preferências;
Criar e gerenciar contas da McAfee;
Receber e processar pagamentos e transações concluídas;
Oferecer atendimento ao cliente, gerenciar assinaturas e responder às
solicitações, dúvidas e comentários;
Comunicar e administrar a participação em eventos especiais, programas,
pesquisas, concursos, sorteios, além de outras ofertas e promoções;
Habilitar as postagens em nossos blogs e outros meios de comunicação;
Personalizar, avaliar e aprimorar os nossos sites, produtos, serviços e nossa
publicidade;
Analisar e criar novos produtos, serviços e sites;
Realizar contabilidade, auditoria, cobrança, conciliação e atividades de coleta;
Prevenir, detectar, identificar, investigar, reagir e proteger quanto
a reclamações, responsabilidades, condutas proibidas e atividades criminais;
Cumprir e impor os requisitos legais aplicáveis, acordos e políticas, além de
Realizar outras atividades compatíveis com este Aviso.

Processamento incluído nos Serviços. Algumas informações também são
processadas como parte integrante dos nossos Serviços. Se você instalar ou
utilizar um de nossos produtos ou serviços, o software funcionará em segundo
plano no sistema de seu computador ou ambiente de dispositivo, a fim de executar
tarefas específicas de segurança e privacidade, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção contra SPAM;
Proteção antivírus;
A detecção de intrusão, sua prevenção e proteção;
Prevenção e previsão contra ameaças;
Defesa de rede;
Criptografia de dados;
Bloqueio de dispositivos móveis; e
Atividades de backup e recuperação.

Atualização e geração de relatórios de produtos. Nossos produtos e serviços
também poderão processar determinados dados, com o objetivo de fornecer
atualizações e relatórios. Essas funções de atualização podem verificar seu sistema
para consultar se os arquivos relacionados aos serviços precisam ser atualizados
ou modernizados. Por exemplo, os produtos e serviços podem transmitir arquivos

de relatório para a McAfee. Esses arquivos contêm informações, incluindo o
número de arquivos ou e-mails verificados, suspeitos, infectados ou indesejados, a
quantidade de infecções, a data e os valores de hash das infecções detectadas e o
número de falsos negativos/falsos positivos. A finalidade desses relatórios é
analisar especialmente a frequência de infecções ou o predomínio de ameaças. A
McAfee usa essas informações também para adaptar o produto, a fim de que ele
esteja em conformidade com as preferências do usuário, de acordo com a
utilização real.
Suporte a Produtos e Serviços Gratuitos
A McAfee produz e disponibiliza, de forma contínua, uma série de produtos e
serviços gratuitos aos nossos clientes. Para manter a gratuidade desses produtos,
poderemos utilizar informações coletadas por meio de alguns de nossos produtos,
como os dados sobre os sites visitados por você, com o objetivo de oferecer
suporte à publicidade baseada em seus interesses, fornecida por nós mesmos ou
por outros parceiros. Fazemos isso ao compartilhar dados com terceiros confiáveis
sobre o navegador e as atividades de navegação na Web, que não fornecem sua
identificação pessoal. É vedado a essas empresas o uso das informações que
fornecemos com o intuito de identificá-lo e é exigido delas que utilizem os dados
fornecidos somente em conformidade com os compromissos de privacidade
estabelecidos com você. Entre os nossos produtos que podem utilizar os dados,
conforme descrito acima, estão os recursos incorporados, o que permite a você a
discordância com esse compartilhamento.

Em quais situações compartilhamos as Informações
Pessoais?
Nós respeitamos a importância da privacidade. Além do exposto nesta política de
privacidade, não comercializamos suas Informações Pessoais, tampouco as
compartilhamos com terceiros não afiliados para uso do marketing, exceto se
tivermos sua permissão ou se formos compelidos pela lei para tal. Normalmente,
podemos divulgar as informações coletadas, incluindo as Informações Pessoais, a
fim de facilitar o fornecimento dos Serviços ou comunicações com os clientes (por
exemplo, para provedores de serviços que realizam funções em favor da McAfee),
para a realização de nossas operações, para divulgar ou promover nossos Serviços,

para facilitar as alterações ou transferências das operações, conforme exigido por
lei ou de acordo com sua permissão.
Poderemos compartilhar Informações Pessoais das seguintes maneiras:
•

•

•

•

•

•

Membros atuais e futuros da família McAfee de empresas, para os fins
descritos neste Aviso de Privacidade, como: (i) fornecer serviços e conteúdos
(por exemplo, registro, vendas e atendimento ao cliente); (ii) ajudar a
detectar e impedir possíveis ilegalidades e violações de nossas políticas; e (iii)
orientar nossas decisões sobre nossos produtos, serviços e comunicações;
Outros usuários que integram determinados Serviços nos quais você
escolheu compartilhar as referidas informações ou nos quais você publicou
conteúdo de usuário (por exemplo, comentários e avaliações, publicações,
fotos ou localizações dos grupos criados por você);
Fornecedores de serviços autorizados que realizam serviços em nosso favor
(incluindo serviços na nuvem, armazenamento de dados, vendas, marketing,
investigações, processamento de pagamento, atendimento ao cliente e
recebimento de cobranças). Nossos contratos firmados junto aos provedores
de serviços incluem o compromisso da anuência quanto à limitação do uso
das Informações Pessoais, além da conformidade com os padrões de
privacidade e segurança, cuja severidade é a mesma dos termos contidos
neste Aviso de Privacidade. Lembre-se de que, se você fornecer Informações
Pessoais diretamente a terceiros, como por meio de um link no site da
McAfee, o processamento dessa informações normalmente se baseia nos
padrões desses terceiros (que podem não ser os mesmos da McAfee);
Se considerarmos necessária e apropriada a divulgação, a fim de impedir
prejuízos físicos, financeiros ou demais tipos de danos, incluindo a proteção
contra fraude ou risco de crédito.
No que tanger às autoridades governamentais e judiciárias, conforme
orientações ou solicitações das mesmas, das leis aplicáveis ou em relação a
atividades legais, como em resposta a intimações ou investigações de
atividades suspeitas e ilícitas (incluindo a identificação de quem utiliza os
nossos serviços para a realização de atividades ilegais). Nos reservamos o
direito de denunciar às autoridades policiais as atividades que, de boa fé,
considerarmos ilegais.
Em relação ou no decorrer das negociações de aquisições, fusões, venda de
ativos ou demais transferências comerciais que abranjam grande parte de

•

•

nossos ativos ou funções onde houver a transferência ou o
compartilhamento dos ativos comerciais (desde que as referidas partes
concordem com o uso das Informações Pessoais citadas, de forma
consistente com este Aviso).
Com o intuito de fornecer conteúdo relacionado a marketing e publicidade
sobre os nossos produtos, ou produtos de terceiros que possam ser do seu
interesse, poderemos compartilhar seus Dados de Utilização, além de
informações anônimas, com redes de anúncios de terceiros, parceiros nas
redes sociais e fornecedores semelhantes. Mais adiante, consta uma
discussão detalhada da relação estabelecida com anunciantes de terceiros,
na seção "Anunciantes de Terceiros".
Em relação a outros, somente após sua permissão. Caso deseje compartilhar
Informações Pessoais além das permitidas ou descritas acima, daremos a
você a opção de concordar com o referido compartilhamento, onde você
poderá nos orientar a não compartilhar essas informações.

Seus Direitos à Privacidade na Califórnia - Lei "Shine the Light"
A McAfee não compartilha suas Informações Pessoais com terceiros não afiliados
para uso próprio, com finalidades de marketing, sem a sua permissão.

Publicidade de Terceiros
Publicidade é uma forma utilizada pela McAfee para subsidiar uma infinidade de
produtos e serviços gratuitos, além de informá-los sobre os produtos e serviços
que podem ser do seu interesse. Nós firmamos acordos com empresas de
publicidade de terceiros, visando a exibição ou apresentação de anúncios,
enquanto você estiver navegando em nosso Site ou usando algum de nossos
produtos, como os Aplicativos. Nessas ocasiões, os referidos anunciantes de
terceiros poderão receber os Dados de Utilização automaticamente. É possível que
eles façam também o download de cookies para o seu computador ou usar outras
tecnologias como o JavaScript e "beacons da Web" (conhecidos também como "gifs
1x1" ou "clear gifs") para avaliar a eficácia e personalizar o conteúdo dos anúncios.
Fazer isso possibilita que a rede de publicidade reconheça o seu computador ou
dispositivo, a cada vez que um anúncio for enviado. Dessa forma, é possível
compilar as informações sobre o local onde as pessoas que usaram seu
computador ou navegador viram os anúncios e determinar quais deles foram
clicados. Os Anunciantes de Terceiros poderão também mostrar anúncios em
outros sites, de acordo com o rastreamento do conteúdo que você acessou ou com
o qual interagiu em nossos Sites. Além do conteúdo descrito neste Aviso, não

fornecemos suas informações de contato, como o endereço de e-mail, telefone ou
endereço aos anunciantes de terceiros, sem a sua permissão. Consulte
nosso Aviso de Cookies para saber mais sobre como a McAfee usa as tecnologias
de rastreamento, como os cookies, e de que forma você pode optar por não
fornecer dados a essas tecnologias e anúncios. O presente Aviso não engloba o uso
de cookies ou de outras tecnologias de rastreamento por nenhum dos nossos
anunciantes.
Se você forneceu acesso a sua localização nos nossos Aplicativos, nossos parceiros
de publicidade em dispositivos móveis poderão usá-la para mostrar anúncios
personalizados para você. Você pode usar os recursos de localização de seu
dispositivo para desativar essa personalização.
Divulgação de Não Rastrear: nosso Site não reage às sinalizações de Não
Rastrear. Contudo, é possível desativar algumas tecnologias de rastreamento,
conforme explicado acima (por exemplo, ao desativar cookies). Para saber mais
sobre as sinalizações de Não Rastrear, clique aqui.

Quais são as nossas medidas de segurança?
Usamos salvaguardas administrativas, organizacionais, técnicas e físicas para
proteger as
Informações Pessoais que coletamos e processamos. Nossos controles de
segurança foram projetados para manter um nível adequado de confidencialidade,
integridade e confiabilidade de dados. Testamos regularmente o nosso site, data
centers, sistemas e outros ativos quanto a vulnerabilidades de segurança.
A McAfee trata os dados de cartões de pagamento de maneira consistente com os
Padrões de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS). Por
exemplo, ao fazer um pagamento em nosso site usando seu cartão de crédito,
utilizamos a criptografia SSL na transmissão do número do cartão.

Quais são as suas alternativas quando se trata de suas
Informações Pessoais?
Oferecemos algumas opções quanto à forma de comunicação com nossos usuários
e as Informações Pessoais que coletamos sobre eles. Diversos produtos da McAfee
permitem que os usuários optem sobre as Informações Pessoais coletadas.

•

•

•

Você pode optar por não receber nossas comunicações de marketing,
clicando no
link de cancelamento de assinatura ou seguindo outras instruções contidas
em nossos e-mails de marketing, visitando a Minha Conta em nosso site ou
entrando em contato conosco conforme o especificado na seção “Entre em
Contato Conosco”, a seguir.
Diversos produtos da McAfee contêm configurações que permitem aos
usuários e administradores o controle sobre como os produtos coletam
informações. Consulte o manual referente ao produto ou entre em contato
conosco pelo canal apropriado de suporte técnico para obter ajuda.
Para remover suas Informações Pessoais de um depoimento no site da
McAfee, entre em contato com o atendimento ao cliente.

Se você optar por deixar de receber informações de marketing, a McAfee ainda
poderá entrar em contato com você, referente a questões como atualizações de
segurança, a funcionalidade de produtos, respostas de solicitações de atendimento
ou para fins operacionais, não relacionados ao marketing/administrativos.
Como acessar e corrigir imprecisões
Se você assinar os produtos da McAfee, será possível acessar e corrigir as
Informações Pessoais contidas em seu perfil, visitando a seção Minha Conta. Como
alternativa, é possível solicitar o acesso, modificações ou remoções de suas
Informações Pessoais, em conformidade com a legislação aplicável, ao entrar em
contato da forma indicada a seguir. Em algumas solicitações, pode haver a
cobrança de uma taxa administrativa (onde for permitido por lei). Antes de
atendermos suas solicitações, avisaremos caso haja taxas aplicáveis.

Retenção de Dados
Os períodos de retenção das suas Informações Pessoais dependem das finalidades
de uso das mesmas. A McAfee manterá suas Informações Pessoais durante todo o
período em que você estiver registrado como assinante ou usuário dos nossos
produtos ou pelo período que tenhamos finalidade comercial para tal e, daí em
diante, por um período inferior ao exigido por lei, ou de acordo com a Política de
retenção de registros da McAfee, razoavelmente necessário para fins de geração de
relatórios internos e de reconciliação ou para fornecer comentários ou informações
que você possa solicitar. As informações que coletamos podem ser armazenadas e

processadas em servidores nos Estados Unidos e onde quer que a McAfee e nossos
provedores de serviços tenham instalações pelo mundo.

Privacidade Infantil
Alguns Serviços da McAfee fornecem recursos de segurança, que podem ser
usados para monitorar as atividades online de crianças, a localização física ou
quando eles estiverem usando um dispositivo registrado. A McAfee não coleta
Informações Pessoais, de forma consciente, de crianças na faixa etária abaixo de 13
anos, sem antes obter a autorização dos responsáveis, em conformidade com a
legislação aplicável, como a Lei de Privacidade Online Infantil dos Estados Unidos
da América e leis semelhantes em todo o mundo. Em relação aos produtos que
podem ser usados em conjunto com as crianças, existe a opção de os pais ou
responsáveis legais excluírem o perfil da criança, a qualquer momento e a critério
deste responsável ou tutor. Conscientemente, não usamos as Informações
Pessoais de crianças para qualquer fim, exceto o fornecimento dos produtos
projetados para oferecer Serviços de proteção para a família ou para a criança.
Caso acredite que tenhamos, erroneamente, coletado informações de seu filho, ou
tenha dúvidas ou preocupações quanto as nossas práticas direcionadas às
crianças, avise-nos, usando os detalhes da seção Entre em Contato Conosco, que
responderemos imediatamente.

Transferências de Dados
A sede da McAfee fica nos Estados Unidos. Nossas operações, instituições e
provedores de serviços estão nos Estados Unidos e também em todo o mundo,
incluindo na Índia. Sendo assim, é possível que a nossa empresa e os provedores
de serviços transfiram ou acessem suas informações pessoais em jurisdições que
podem não fornecer níveis semelhantes de proteção de dados em relação a sua
jurisdição de domicílio. Nós tomaremos providências para garantir que suas
informações pessoais recebam o nível adequado de proteção nas jurisdições nas
quais as processamos. Se a sua localização for o Espaço Econômico Europeu ou na
Suíça, forneceremos a proteção adequada na transferência de Informações
Pessoais nos países fora do EEE por meio de contratos interempresariais baseados
nas Cláusulas Contratuais Padrão, autorizadas em conformidade com a Diretiva de
Proteção de Dados da União Europeia 95/46/EC.

Links para Outros Sites
Nossos sites podem conter links para outros sites para a sua conveniência e para
fins informativos. Esses
sites podem ser operados por empresas não afiliadas à McAfee. Os sites vinculados
podem ter
seus próprios avisos ou políticas de privacidade, os quais recomendamos com
veemência que sejam lidos caso visite quaisquer desses sites. Não somos
responsáveis pelas práticas relacionadas ao conteúdo, à privacidade ou ao uso de
nenhum site que não seja afiliado à McAfee.

Entre em Contato Conosco
Em caso de dúvidas ou preocupações quanto ao presente Aviso de Privacidade, ou
caso deseje atualizar
as informações que temos a seu respeito ou de suas preferências, entre em
contato conosco por e-mail, no endereço privacy@mcafee.com, ou por um dos
métodos adicionais a seguir:
Nos Estados Unidos, ligue para o número +1 972-963-7902, ou escreva para:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
No Espaço Econômico Europeu, ligue para +44 (0) 1753 217 500 ou escreva para:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
No Japão, ligue para o McAfee Information Center :+81 0570-010-220 ou escreva
para:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co., Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,

Tokyo, 150-0043
Tel.: (central telefônica) 03-5428-1100

Aviso de Cookies da McAfee
Nossos Sites (conforme o definido a seguir) usam Cookies e tecnologias
semelhantes a fim de garantir a melhor experiência possível para os nossos
visitantes, fornecendo a você informações personalizadas, lembrando suas
preferências de marketing e produtos, além de ajudá-lo a obter as informações
corretas. A seguir, é possível saber mais sobre Cookies e tecnologias semelhantes,
de que forma as utilizamos e como controlá-las.

Uso de Cookies e Tecnologias Semelhantes
O presente Aviso descreve de que forma a McAfee (incluindo as Afiliadas e
Provedores de Serviços da McAfee) (coletivamente “nós” ou “nos”) usa os Cookies e
Tecnologias Semelhantes (como as marcações de pixels, beacons da Web, clear
GIFs, JavaScript e armazenamento local). Faremos referência a esses Cookies e
Tecnologias Semelhantes simplesmente com “Tecnologias de Rastreamento” no
decorrer do Aviso. Descreveremos também suas possíveis opções quanto às
Tecnologias de Rastreamento. O presente aviso abrange o uso de Cookies cuja
utilização pode ser em conjunto com os sites, sites móveis e aplicativos da McAfee
(os “Sites”).
Em alguns casos, poderemos utilizar as Tecnologias de Rastreamento para coletar
informações de identificação pessoal, ou que podem se tornar desta forma caso
sejam aliadas a outras informações. Nesses casos, a nossa Política de Privacidade
será aplicável, além deste Aviso de Cookies.

O que são as Tecnologias de Rastreamento?
Cookies são arquivos pequenos—geralmente compostos por letras e números—
inseridos em seu computador, tablet, telefone ou dispositivo semelhante, quando o
dispositivo é usado para visitar um site. Os Cookies são amplamente usados por
proprietários de sites e seus respectivos provedores de serviços ou parceiros para
promover o funcionamento de seus sites, trabalhar com mais eficiência e fornecer
dados analíticos.
A seguir, constam os tipos diferentes de Cookies usados nos nossos Sites:

•

•

•

•

•

Cookies Essenciais. Esses Cookies são necessários para o funcionamento
dos nossos Sites (por exemplo, para habilitar o acesso a áreas seguras de
nosso site ou a usar o carrinho de compras). Esses Cookies permitem que
você percorra os Sites e use seus recursos. Desativar esses Cookies
sobrecarregará o desempenho dos Sites e pode tornar os recursos e serviços
indisponíveis.
Cookies Analíticos e de Personalização. Esses Cookies permitem a análise
das atividades em nossos Sites e nos demais onde houver nossos conteúdos
publicados, a fim de melhorar otimizar o funcionamento dos nossos Sites.
Por exemplo, podemos usar esses tipos de Cookies para garantir que os
visitantes consigam encontrar facilmente as informações que procuram.
Uma forma de fazer isso é reconhecer e contabilizar o número de visitantes,
acompanhando a movimentação deles pelo Site quando o utilizam. Os
cookies analíticos também ajudam a avaliar o desempenho das nossas
campanhas de publicidade, a fim de aprimorá-las e otimizar o conteúdo dos
nossos sites que interagem com a publicidade.
Cookies de Funcionalidades. Esses Cookies são usados para reconhecê-lo
quando você retorna aos nossos Sites. Esse processo nos permite
personalizar o conteúdo, cumprimentá-lo pelo nome e lembrar as suas
preferências (por exemplo, sua opção de idioma ou região).
Cookies de Publicidade. Esses Cookies registram suas atividades online,
incluindo as visitas aos nossos Sites, as páginas visitadas e os links e
anúncios em que você clicou. Uma das finalidades desses cookies é tornar o
conteúdo exibido nos nossos Sites mais relevante para você. Outra
finalidade é permitir a apresentação de anúncios ou de outras comunicações
a você, projetados para serem mais relevantes em relação aos seus
interesses declarados. A apresentação de anúncios baseados nos interesses
do usuário pode englobar a McAfee, os nossos provedores de serviços e
parceiros, como editoras, plataformas de gerenciamento de dados e
plataformas alternativas sob demanda. Por exemplo, se você acessar uma
página de um dos nossos Sites, pode acarretar o aparecimento de um
anúncio para você, seja em nosso Site ou em outros sites, referentes a
produtos mencionados na referida página ou a produtos e serviços
semelhantes. Nós, em conjunto com provedores de serviços e parceiros,
podemos anexar outros dados às informações coletadas por esses Cookies,
incluindo as informações obtidas de terceiros, e compartilhá-las com o
objetivo de apresentar anúncios para você.
Cookies do Flash. Um Cookie do Flash é um pequeno arquivo de dados,
inserido em um computador por meio da utilização do Adobe Flash ou de

•

uma tecnologia semelhante, que pode ser incorporada, baixada ou instalada
em seu computador. Usamos essas tecnologias para personalizar e
aprimorar sua experiência online, facilitar os processos, personalizar e
armazenar suas configurações. Os cookies do Flash podem ajudar os
visitantes do nosso site, por exemplo, a definir a preferência de volume
associada a uma experiência de vídeo, jogos e à realização de pesquisas. Eles
nos ajudam a aprimorar os sites, ao avaliar quais são as áreas de maior
interesse dos visitantes. Esses visitantes podem ser reconhecidos por outros
sites ou pelos nossos parceiros de marketing ou comerciais. Os cookies do
Flash são diferentes dos cookies do navegador. As ferramentas de
gerenciamento de cookies fornecidas pelo seu navegador podem não
remover os cookies do Flash. Clique aqui para saber mais como gerenciar as
configurações de privacidade e armazenamento dos cookies do Flash. Caso
desative os cookies do Flash ou de outras tecnologias similares, fique ciente
de que seu acesso pode ser vedado a alguns recursos e serviços que tornam
sua experiência online mais eficiente e agradável.
Beacon da Web. Um Beacon da Web é um arquivo de imagem muito
pequeno, usado para rastrear sua navegação em um ou vários sites. Eles
podem ser também denominados “Bugs da Web” ou “Clear Gifs”. Os Beacons
da Web podem ser usados em conjunto com os cookies a fim de estabelecer
uma compreensão da navegação do usuário pelo site.

De que forma coletamos e usamos as demais informações?
A McAfee e os nossos provedores de serviços podem usar as Tecnologias de
Rastreamento para uma série de finalidades, incluindo as seguintes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ajudar a McAfee e terceiros na obtenção de informações sobre as suas
visitas aos Sites;
Processar seus pedidos;
Analisar os padrões de suas visitas a fim de aprimorar nossos Sites;
Apresentar publicidade, comunicações e conteúdos, quer sejam da McAfee
ou de terceiros, tanto em nossos Sites quanto de terceiros, específicos aos
seus interesses;
Lembrar o idioma e demais preferências;
Ajudá-lo a obter as informações que procura;
Prestar um serviço seguro nas transações online;
Avaliar a quantidade de pessoas e de que forma usam os nossos Sites;
Manter a eficiência no funcionamento dos nossos sites.

Se você se registrar em um de nossos Sites ou fornecer suas informações pessoais
de outra forma, poderemos associar essas informações às demais que coletamos
ou tivermos a seu respeito, informações essas que são relacionadas ao seu uso dos
nossos Sites ou que tenhamos recebido de terceiros a seu respeito. Podemos usar
esses dados combinados para as finalidades conexas a nossa Política de
Privacidade, incluindo para fins de marketing.

Por quanto tempo as Tecnologias de Rastreamento permanecem no
meu dispositivo?
Alguns Cookies permanecerão no seu dispositivo entre as sessões de navegação -eles não expiram ao fechar o navegador. Esses Cookies são chamados de Cookies
“persistentes”. A duração do tempo de permanência de um Cookie persistente no
seu dispositivo varia de Cookie para Cookie. Além de nós, outras empresas utilizam
os Cookies persistentes para uma série de finalidades, como o armazenamento de
suas preferências a fim de disponibilizá-las em sua próxima visita, além de
contabilizar com maior precisão a sua frequência de visitas aos nossos Sites, de
retornos, de que forma a sua utilização dos Sites varia com o tempo e a eficácia do
trabalho de publicidade.
Os demais Cookies atuam a partir do momento de sua visita ao nosso Site até o fim
da sessão de navegação da Web em questão. Esses Cookies expiram e são
automaticamente excluídos quando você fecha o seu navegador da Internet. Esses
Cookies são chamados de Cookies de “sessão”.

Quem é o responsável por instalar as Tecnologias de Rastreamento
em Meu Dispositivo?
Os Cookies podem ser inseridos em seu dispositivo pela McAfee na qualidade de
operadora do Site. Esses Cookies são chamados de Cookies “originais”. Alguns
Cookies podem ser inseridos em seu dispositivos por outras partes além da
McAfee. Esses Cookies são chamados de Cookies “de terceiros”. Por exemplo, um
parceiro da McAfee poderá inserir um Cookie de terceiros, a fim de ativar os
serviços de bate-papo online.
Os Cookies podem ser usados também para permitir a nós e a terceiros tomarmos
conhecimento de suas visitas aos nossos Sites e para compreendermos suas
interações com e-mails, anúncios e outros conteúdos. Por meio dos Cookies,
podem ser obtidas informações agregadas e outras que não permitem a

identificação de usuários particulares (como o seu sistema operacional, a versão do
navegador e o URL de onde você veio, inclusive de e-mails e anúncios), que podem
ser usadas para aprimorar sua experiência e compreender o comportamento do
tráfego. Esta tecnologia contabiliza a quantidade de usuários que visitam um
determinado serviço, a partir de anúncios contidos em banners além do Site da
McAfee ou que clicaram em links ou gráficos incluídos em boletins informativos
recebidos da McAfee por e-mail. A tecnologia também é usada como uma
ferramenta para compilar estatísticas agregadas sobre o uso dos Sites da McAfee, a
fim de realizar análises e otimizar nossos Sites, além de exibir anúncios de acordo
com os seu interesses, conforme descrito mais detalhadamente a seguir.

De que forma a McAfee usa a publicidade online e de dispositivos
móveis?
A McAfee e terceiros, incluindo parceiros de tecnologias e provedores de serviços,
contratamos serviços de publicidade baseada nos seus interesses a fim de
apresentar anúncios e conteúdos personalizados, que nós e os demais anunciantes
acreditamos ser interessantes para você. Na medida em que os fornecedores de
terceiros usem os Cookies com o objetivo de prestar esses serviços para nós, a
McAfee não controla o uso desta tecnologia ou as informações dela resultantes,
não sendo, portanto, responsável pelas ações ou políticas destes terceiros. Nós
identificamos alguns recursos no presente Aviso (consulte a seção “Como proceder
para gerenciar as Tecnologias de Rastreamento”, a seguir) que podem ajudá-lo.
Pode haver a apresentação de anúncios a você, de acordo com sua conduta online
ou em dispositivos móveis (nos Sites da McAfee ou em outros sites), suas
atividades de pesquisa, reações a um ou mais anúncios ou e-mails, as páginas
visitadas, sua localização geográfica geral ou demais informações. Esses anúncios
podem ser exibidos em nossos Sites ou de terceiros. Os parceiros de tecnologias
com quem trabalhamos para nos auxiliar na publicidade baseada em seus
interesses podem ser participantes de associações com normas próprias, como
a Network Advertising Initiative (NAI) e a Digital Advertising Alliance (DAA). No caso
dos Sites direcionados a usuários localizados na União Europeia, poderemos
trabalhar em conjunto com os parceiros participantes da European Digital
Advertising Alliance (eDAA). É possível que você visualize anúncios também de
terceiros, tanto em nossos Sites quanto em outros sites ou propriedades, de
acordo suas visitas e atividades, tanto em nossos Sites, quanto em outros sites.

Como proceder para gerenciar as Tecnologias de Rastreamento?

A aceitação de Cookies fica a seu critério. Uma forma de optar é por meio das
configurações do seu navegador da Internet. A maioria dos navegadores da
Internet permite que você tenha algum controle sobre as configurações do
navegador (observe que, se você usar as configurações do navegador para
bloquear todos os Cookies, poderá não utilizar todos os recursos do Site.). É
possível encontrar informações online sobre o gerenciamento de Cookies. Por
exemplo, os links a seguir fornecem informações sobre como ajustar as
configurações de Cookies em alguns navegadores conhecidos:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Você tem a opção de usar um plug-in no navegador, como o Ghostery ou a Tracking
Protection List, da TRUSTe. (O plug-in do navegador é um software que inclui
recursos adicionais no navegador—por exemplo, para reproduzir um vídeo ou
fazer varreduras em busca de vírus). O Adobe Flash Player é o software de exibição
de multimídia em computadores. Os sites que utilizam o Adobe Flash podem
armazenar Cookies do Flash. Os Cookies do Flash poderão ser conhecidos como
Objetos de Compartilhamento Local (LSO) do Flash. A McAfee poderá utilizar os
LSOs do Flash para fornecer conteúdos especiais, como reproduções de vídeo e
animações.
Para saber mais sobre anúncios baseados em interesses e nas suas escolhas, visite
estes sites: a Digital Advertising Alliance, a Network Advertising Initiative e
a Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Você pode se recusar a utilizar os
Cookies para ajustar os conteúdos ou a publicidade às suas preferências,
acessando os links a seguir. Observe que, caso se recuse, isso não significa
necessariamente menos anúncios. No entanto, os anúncios podem ser menos
relevantes aos seus interesses.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

De que forma a McAfee reage à sinalização de Não Rastrear?
No setor, até o momento, ainda não há um consenso sobre a reação aconselhável
à sinalização de Não Rastrear. No presente momento, os Serviços e Sites da McAfee
não estabelecem reações à sinalização de Não Rastrear de um usuário.

Privacidade
Estamos sempre comprometidos com as práticas recomendadas de privacidade.
Para obter mais informações sobre o nosso método de aplicação de privacidade,
consulte o Aviso de Privacidade e o Código de Conduta.

Como proceder para entrar em contato conosco
Em caso de dúvidas sobre a nossa forma de utilizar Cookies, entre em contato
conosco, usando os dados a seguir. Inclua suas informações de contato e uma
descrição detalhada a respeito dos Cookies.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Telefone: +1 972-963-7902

O presente Aviso atualiza e substitui todas as versões anteriores. Periodicamente, é
possível que façamos alterações neste Aviso. A seção “ATUALIZAÇÃO MAIS
RECENTE”, no rodapé desta página, lista a revisão mais recente deste Aviso. As
eventuais alterações deste Aviso entrarão em vigor no momento em que o
disponibilizarmos em nossos Sites ou por meio deles.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 3 de abril de 2017

Declaração de Privacidade de
Aplicativo Móvel
Data de Vigência: 3 de abril de 2017

Nós, da McAfee, LLC e afiliados com quem estabelecemos uma relação
corporativa (“a McAfee”, “nós”, “nos”) respeitamos sua privacidade. A presente
Declaração de Privacidade de Aplicativo Móvel (o "Aviso de Privacidade de
Aplicativo") descreve as nossas práticas de privacidade relacionadas à coleta, ao uso
e à divulgação de suas informações pessoais por meio dos nossos aplicativos móveis
(nossos “aplicativo” ou “aplicativos”).
1. O que coletamos.
As informações que você fornece:
Pode ser necessário que você se registre para usar os aplicativos. No registro,
informações pessoais podem ser necessárias, como o seu endereço de e-mail, nome
e dados como um nome de usuário exclusivo ou uma senha. Em alguns casos, é
possível entrar usando as credenciais de sua conta do Google ou do Facebook, que
serão usadas apenas para as finalidades de acesso e gerenciamento de contas.
A funcionalidade dos aplicativos pode solicitar acesso a algumas informações
pessoais, para fins de utilização desses aplicativos. Este acesso pode incluir as
informações de contato, como o seu nome, endereço, endereço de e-mail e
credenciais exclusivas de acesso. Os aplicativos poderão também acessar
identificadores numéricos exclusivos, atribuídos ao seu dispositivo, como o ID/IDFA
da publicidade em dispositivos móveis, IDs do dispositivo Bluetooth e o ID do
dispositivo móvel.
Outros tipos de dados podem ser coletados pelos aplicativos, conforme a seguir:
•

IDs de todos os dispositivos Bluetooth conectados ao seu dispositivo móvel

•

Mídias, como as fotos e vídeos armazenados por você ou aos quais você nos

permita acesso
•

Detalhes do dispositivo, como o SO, o ID e o tipo do dispositivo

•

Lista dos demais aplicativos em seu dispositivos e informações sobre eles

•

Sua localização

•

Detalhes das suas assinaturas dos produtos da McAfee, como os produtos
utilizados, dados de registro, chave do produto e informações semelhantes

•

Informações sobre os sites exibidos e visitados

•

Níveis de bateria e status ligado/desligado dos dispositivos

O acesso a algumas das informações acima (como a sua localização) pode ser restrito
pelo sistema operacional do seu dispositivo e a sua permissão será solicitada antes
que possamos acessar essas informações. A permissão quanto ao acesso de seu
conteúdo fica a seu critério, contudo, caso não permita, alguns recursos dos
aplicativos podem ser restritos.
Periodicamente, você terá a oportunidade de fornecer informações adicionais,
voluntariamente, que não são obrigatórias para o aplicativo, mas que podem
aprimorar sua experiência neles.

Informações coletadas automaticamente do dispositivo e dos aplicativos
Além das informações supracitadas, os aplicativos coletam outros dados
relacionados ao dispositivo e ao desempenho do aplicativo automaticamente. Entre
esses dados, constam logs de falhas que avaliam a usabilidade e o desempenho do
aplicativo, o tempo gasto nos aplicativos e outras informações agregadas e de cunho
estatístico. Os dados de localização podem ser coletados automaticamente, por
exemplo, por GPS, com o intuito de fornecer alguns recursos dos aplicativos. Esses
dados são transmitidos e armazenados separadamente, partindo de qualquer
informação pessoal processada pelos aplicativos e não contêm dados que possam
ser usados para a sua identificação pessoal.
2. De que forma usamos suas informações.
Além de fornecer e aprimorar os aplicativos e serviços relacionados, utilizamos as
suas informações pessoais com a finalidade de estabelecer uma comunicação com
você, por exemplo, enviando notificações e alertas, além de publicidade e marketing

apresentados no aplicativo (em conformidade com as suas preferências de
marketing), para atender suas solicitações (como o suporte técnico ou atendimento
ao cliente) e para fins de pesquisa e análises. Além dos usos descritos no presente
Aviso de Privacidade de Aplicativo, poderemos usar suas informações pessoais
conforme o permitido pela legislação aplicável.
Alguns aplicativos podem usar informações sobre os sites visitados e aplicativos
instalados no seu dispositivo, a fim de apresentar anúncios mais interessantes para
você. Na eventualidade de usarmos essas informações, avisaremos a você, para que
tenha a oportunidade de não permitir.
3. De que forma compartilhamos suas informações.
Provedores de serviços terceirizados e empresas afiliadas
Além do descrito no presente Aviso de Privacidade de Aplicativo, não fazemos a
comercialização, o aluguel ou o compartilhamento de informações de identificação
pessoal, como nome, endereço de e-mail, telefone ou endereço. Pode ser necessário
compartilhar as informações coletadas por meio de aplicativos com provedores de
serviços terceirizados e com nossas empresas afiliadas com o objetivo de prestar
suporte aos aplicativos, seus recursos e serviços, incluindo o atendimento ao cliente
e o suporte técnico.
Poderemos compartilhar o identificador de publicidade atribuído ao seu dispositivo,
juntamente com as informações sobre os sites visitados ou os aplicativos instalados
em seu dispositivo, com provedores de serviços terceirizados, para que eles possam
usar as informações fornecidas para mostrar anúncios com maior probabilidade de
relevância em relação aos seus interesses. Essas informações não fornecem sua
identificação pessoal.
Alguns desses provedores poderão usar suas informações em um formato que não
forneça identificação pessoal, para suas próprias finalidades comerciais (como o
aprimoramento dos serviços). Por exemplo, é possível rastrear a quantidade de
chamadas de atendimento ao cliente necessárias antes da resolução de um
problema a fim de melhorar o tempo de resolução. Nossos contratos não permitem
que os provedores de serviços terceirizados utilizem suas informações pessoais de
formas inconsistentes com o presente Aviso de Privacidade de Aplicativo.

Termos do provedor de serviços terceirizado
Pode haver termos e opções adicionais aplicáveis às suas informações a serem
cumpridos por alguns de nossos provedores de serviços terceirizados. As referidas
informações são de disponibilidade obrigatória a você, conforme a seguir:
Google Maps: se o aplicativo utilizar a API do Google Maps, o primeiro será regido pela
Política de Privacidade do Google. Algumas APIs do Maps armazenam e acessam
cookies e outras informações sobre os dispositivos dos usuários finais.
Facebook Audience Network: nós integramos a Facebook Audience Network. Esta
rede proporciona às empresas uma forma de exibir seus anúncios aos usuários do
Facebook em aplicativos e sites que também fazem parte dela. O Facebook auxilia na
personalização de anúncios para que eles sejam relevantes e úteis. Você pode usar a
ferramenta de preferências de anúncios do Facebook para exibir, adicionar e
remover suas preferências, incluindo se deseja ou não receber esses anúncios
personalizados, inclusive em nossos aplicativos. Recomendamos que você revise
a Política de dados do Facebook e as noções básicas de privacidade. Os anúncios
apresentados nos nossos aplicativos podem vir acompanhados de um ícone para que
você possa recusá-los diretamente no aplicativo.
Outras formas de compartilhamento de suas informações pessoais
Suas informações pessoais podem ser usadas e compartilhadas com autoridades
policiais, representantes do governo e demais instituições, ou exigidas por lei, no que
tanger à compra, fusão ou reorganização da empresa, ou ainda se julgarmos
necessário resguardar seus direitos, propriedades ou sua segurança, a fim de
cumprir um procedimento ou ordem judicial, ou processo legal—por exemplo, para
apresentá-las como prova em um eventual litígio em que estejamos envolvidos. Em
caso de venda ou compra, instruiremos as instituições às quais suas informações
pessoais serão transferidas a utilizar esses dados em observância ao presente Aviso
de Privacidade de Aplicativo.
4. Suas Opções.
Você pode solicitar acesso, a fim de visualizar, modificar, atualizar ou remover as

informações pessoais em nossos registros, relacionadas ao uso dos aplicativos, ao
entrar em contato conosco usando os detalhes fornecidos na seção "Entre em
Contato Conosco", a seguir. Você pode cancelar a assinatura das nossas mensagens
de marketing a qualquer momento, seguindo as instruções contidas nas próprias
mensagens de marketing que enviamos ou nos detalhes da seção "Entre em Contato
Conosco". Nós atenderemos às solicitações dentro dos prazos exigidos pela
legislação aplicável. Observe que, mesmo se você optar pelo não recebimento dos emails de marketing, nós ainda enviaremos mensagens importantes, de caráter
operacional e administrativo, relacionadas aos aplicativos e serviços (“notificações
sobre serviços”).
Você pode optar por restringir o uso das informações de seu dispositivo, cuja
finalidade é exibir anúncios relacionados aos seus interesses, nas configurações do
dispositivo (a opção é chamada de “Restringir o rastreamento de anúncios” em
dispositivos iOS e “Deixar de receber anúncios baseados em seus interesses” em
dispositivos Android).
5. Segurança.
Nós tomamos as providências cabíveis em relação a aspectos técnicos,
administrativos e físicos, a fim de resguardar as informações pessoais fornecidas,
mas é necessário compreender que não há como garantir 100% de segurança nos
aplicativos e transmissões via Internet. Onde houver dados pessoais coletados e
armazenados no seu dispositivo, a segurança fica a cargo das instalações de
armazenamento seguro do próprio dispositivo. É preciso bastante cuidado para
resguardar o sigilo do nome de usuário e da senha de sua conta, além de proteger as
informações pessoais armazenadas em seu dispositivo.
6. Transferências Internacionais.
Somos uma empresa global, cuja sede está localizada nos EUA. Na qualidade de
empresa global, somos autorizados a transferir, armazenar e processar suas
informações pessoais nos Estados Unidos (EUA) ou a autorizar qualquer uma das
empresas do nosso conglomerado pelo mundo a processar essas informações, para
os fins descritos no presente Aviso de Privacidade de Aplicativo. Podemos também
transferir suas informações pessoais para os provedores de serviços terceirizados
que podem estar localizados em um país diferente do seu.

As informações pessoais coletadas pela McAfee que advenham do Espaço Econômico
Europeu e da Suíça são protegidas em conformidade com os requisitos legais
aplicáveis implementados por meio de contratos entre os conglomerados, que
incorporam as cláusulas padrão do modelo contratual, reconhecidas pela Diretiva
95/46/EC do Parlamento e Conselho Europeu, conhecida também como a Diretiva de
Proteção de Dados (“a Diretiva”).
7. Retenção de Dados.
Faremos a retenção das informações de sua conta, como o seu nome, as credenciais
da conta e o seu e-mail, durante toda a vida útil da mesma. Contudo, se você não for
um usuário ativo do aplicativo (conforme definido pela quantidade de tentativas de
acesso), sua conta e todos os dados relacionados serão excluídos após algum tempo.
Se os seus dados forem excluídos, pode ser preciso definir uma nova conta, para que
você possa usar novamente o aplicativo. Em alguns produtos, os dados podem ser
armazenados tanto em seu dispositivo quanto remotamente em nossos sistemas (ou
nos sistemas do nosso provedor de serviços). Normalmente, quando há a exclusão
de aplicativos em seu dispositivo, todos os dados armazenados serão excluídos. No
entanto, esses dados podem permanecer nos servidores externos. Você pode
solicitar a exclusão de suas informações de identificação pessoal dos nossos
servidores de aplicativos, enviando-nos uma solicitação expressa, conforme as
orientações da seção Entre em Contato Conosco, mais adiante. Sua solicitação deve
informar os seguintes dados: nome, ID de usuário específico do aplicativo, endereço
de e-mail e os nomes dos aplicativos nos quais deseja a exclusão de dados. Essas
comunicações permanecerão conosco, para fins de manutenção de registros.
8. Uso dos Serviços por Menores de Idade.
Estamos em conformidade com a lei de Proteção da Privacidade Online Infantil dos
Estados Unidos e com leis similares em todo o mundo, onde for aplicável aos nossos
produtos e serviços. Não coletamos, intencionalmente, informações pessoais de
crianças sem a autorização adequada dos responsáveis. Se você acredita que
possamos ter coletado informações pessoais, de maneira inadequada, de pessoas
abaixo da idade aplicável para conceder permissão em seu país, informe-nos a
respeito, utilizando as formas descrita na seção Entre em Contato Conosco, para que
possamos tomar as providências cabíveis, a fim de investigar e tratar imediatamente

do problema.
9. Aviso aos Residentes na Califórnia.
A Seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia nos obriga a garantir que não faremos
o compartilhamento de suas informações pessoais com terceiros, para fins de
marketing desses terceiros.
10. Atualizações do presente Aviso de Privacidade de Aplicativo.
Periodicamente, podemos atualizar o presente Aviso de Privacidade de Aplicativo
e/ou o nosso Aviso de Privacidade, por razões legais, regulamentares ou comerciais.
Publicaremos as referidas atualizações no presente Aviso de Privacidade de
Aplicativo , juntamente com a data de vigência dessas atualizações, no próprio
aplicativo

ou

no

site

http://www.mcafee.com/br/resources/misc/privacy.pdf,

conforme for aplicável.
Em caso de alterações substanciais na forma de coleta e utilização das suas
informações pessoais, tomaremos outras providências para informá-lo a respeito
(podemos entrar em contato com você por e-mail, caso tenhamos o seu endereço de
e-mail). Onde for exigido por lei, buscaremos sua autorização quanto às referidas
alterações substanciais.
Exceto onde for vedada por lei, a continuidade do uso dos aplicativos após as ditas
alterações confirma a leitura e compreensão do Aviso de Privacidade de Aplicativo
atualizado.
11. Entre em Contato Conosco.
Em caso de dúvidas ou preocupações quanto as nossas práticas de privacidade, você
tem a opção de enviar uma carta para o endereço de correspondência listado a
seguir. Para solucionarmos sua dúvida com maior eficácia, inclua seus dados de
contato, nome do Serviço ou do site e uma descrição detalhada do problema
relacionado à privacidade em questão.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office

5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Telefone: +1 972-963-7902

Se você estiver localizado no Espaço Econômico Europeu, escreva para:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
Telefone: +44 (0) 1753 217 500
E-mail: privacy@mcafee.com

