Aviso de Privacidade da McAfee
Data de entrada em vigor: 4 de abril de 2017
Este Aviso fornece informações sobre os dados que recolhemos, utilizamos e
partilhamos e o nosso compromisso em utilizar os dados pessoais recolhidos de
forma respeitosa.

Aviso de Privacidade da McAfee Na McAfee, LLC e nas nossas afiliadas
com as quais o utilizador tem uma relação comercial (“McAfee”, “nós” e sempre que
nos referirmos na primeira pessoa do plural), preocupamo-nos seriamente com a
privacidade, proteção e segurança online, as quais são uma parte significativa da
nossa missão essencial: proteger os utilizadores dos nossos produtos e serviços (o
“utilizador”) dos riscos de roubo, perturbação e acesso não autorizado às suas
informações e atividades online. Este Aviso de Privacidade (“Aviso”) destina-se a
informar o utilizador sobre a forma como recolhemos, utilizamos e partilhamos as
suas informações pessoais.
O presente Aviso de Privacidade aplica-se a informações pessoais que obtemos de
indivíduos através dos nossos Web sites, produtos, serviços e aplicações baseadas
na Web (coletivamente, os “Serviços”). Além disso, alguns dos nossos produtos e
serviços, como, por exemplo, a nossa grande variedade de aplicações móveis
(“Aplicações”), estão sujeitos a um aviso de privacidade diferente. Se um aviso de
privacidade diferente se aplicar a um produto ou serviço em particular, como, por
exemplo, a nossa Declaração de Privacidade para Aplicações Móveis, publicá-loemos no nosso Web site (o nosso “Site”).
Quando o utilizador aceder a ou utilizar os nossos Serviços, reconhece que leu este
Aviso e compreendeu o seu conteúdo. A utilização dos nossos Serviços por parte
do utilizador e qualquer litígio relativamente a privacidade estão sujeitos ao
presente Aviso e ao nosso Contrato de Licença (incluindo quaisquer limitações de
danos aplicáveis e a resolução de litígios).
À medida que a McAfee cresce, o nosso negócio muda e poderemos atualizar este
Aviso ou outros avisos de privacidade que instituamos para produtos individuais, a
qualquer altura que consideremos apropriada para refletir essas mudanças. Se as

alterações efetuadas forem substanciais, publicá-las-emos aqui previamente e, se
for provável que as alterações afetem pessoalmente o utilizador, tentaremos
contactá-lo diretamente (como, por exemplo, por correio eletrónico, se tivermos o
seu endereço de correio eletrónico). É importante que o utilizador verifique
periodicamente e se certifique de que releu a versão mais atualizada do presente
Aviso.

Por que razão recolhemos informações e dados?
Baseamo-nos numa grande variedade de informações para exercer a nossa
atividade. Em alguns casos, estas informações podem incluir dados que poderiam
ser utilizados para identificar um indivíduo em particular, os quais são referidos
como Informações Pessoais. Neste Aviso, fornecemos vários exemplos de como
as Informações Pessoais que recolhemos podem ser utilizadas e por que razão são
importantes. Por exemplo, quando um consumidor compra um dos nossos
produtos, temos de recolher o seu nome, endereço de correio eletrónico e
informações sobre pagamento para realizar a transação. Alguns dos motivos pelos
quais recolhemos Informações Pessoais incluem:
•
•
•

•
•
•

para fornecer os nossos produtos e serviços, incluindo as nossas Aplicações
e este Site, e melhorá-los ao longo do tempo;
para permitir ao utilizador transferir e comprar produtos e serviços;
para personalizar e gerir a nossa relação com o utilizador, incluindo
apresentar-lhe produtos e serviços que possam ser do seu interesse ou
fornecer-lhe suporte ao cliente;
para investigar, responder a e gerir pedidos ou eventos;
para trabalhar com e responder a serviços de aplicação da lei e entidades
reguladoras; e
para investigar questões relacionadas com o nosso negócio, tais como
ameaças de segurança e vulnerabilidades.

Que tipos de Informações Pessoais recolhemos?
Seguem-se exemplos do tipo de Informações Pessoais que podem ser recolhidas. O
tipo específico de informações recolhidas dependerá dos Serviços utilizados:
•

informações de contacto (como nome, endereço de correio eletrónico,
endereço postal e número de telefone);

•
•
•
•
•
•
•
•

informações sobre pagamento (incluindo números de cartões de
pagamento, endereço de faturação e informações de conta bancária);
histórico de compra ou utilização de produtos/serviços da McAfee;
credenciais de início de sessão de conta;
a localização do utilizador;
os interesses do utilizador;
informação demográfica;
fotografias, imagens, vídeos e valores hash relacionados; ou
dados biométricos, como, por exemplo, impressões digitais ou gravações de
voz.

Para além do referido acima, também podemos recolher outras informações
relacionadas com interações dos utilizadores com ou a utilização dos nossos
Serviços (“Dados de Utilização”). Muitos destes Dados de Utilização, como, por
exemplo, dados de clickstream e estatísticas de utilização agregadas, geralmente
não têm uma identificação pessoal. Por outro lado, alguns destes Dados de
Utilização, seja isolados ou em combinação ou associação com as Informações
Pessoais do utilizador, podem permitir que a sua identidade seja descoberta.
Nesses casos, tratamos os dados combinados como Informações Pessoais. Em
muitos casos, os Dados de Utilização são automaticamente recolhidos por sistemas
ou tecnologias como os cookies (consultar mais informações sobre Informações
recolhidas automaticamente abaixo).
Seguem-se exemplos do tipo de Dados de Utilização que podem ser recolhidos
pela McAfee a partir do browser do utilizador ou relacionados com as suas
interações com os nossos produtos e serviços:
•

detalhes sobre os computadores, dispositivos, aplicações e redes do
utilizador (incluindo endereço IP, características do browser, ID de
dispositivos, sistema operativo e preferências de idioma);

•

atividades nos nossos Web sites e padrões de utilização de produtos e
serviços (incluindo URLs de referência, datas e horas das visitas ao Web site e
dados de clickstream);

•

detalhes sobre a utilização da Internet, de Aplicações ou de rede (incluindo
URLs ou nomes de domínio de Web sites que o utilizador visite, informações
sobre aplicações que tentem aceder à rede do utilizador ou dados de
tráfego);

•

dados sobre ficheiros e comunicações, como potencial malware ou spam
(que podem incluir ficheiros do computador, mensagens e anexos de correio
eletrónico, endereços de correio eletrónico, metadados e dados de tráfego
ou partes ou hashes – um ficheiro hash é um ficheiro que foi convertido para
uma cadeia numérica por um algoritmo matemático – de qualquer uma
destas informações).

Como recolhemos as informações?
Recolhemos as informações diretamente do utilizador, assim como
automaticamente através da sua utilização dos nossos Serviços e, em alguns casos,
a partir de terceiros.
Informações que o utilizador nos fornece: Geralmente, as informações que
recolhemos diretamente do utilizador são os seus detalhes de contacto, dados de
pagamento ou faturação e informações de relacionamento, como o conteúdo dos
pedidos de apoio ao cliente que o utilizador efetua, avaliações que submeta sobre
os nossos produtos ou respostas a inquéritos. O utilizador decide a quantidade de
informações que partilha connosco na maioria dos casos, mas a recusa em
partilhar informações necessárias pode limitar a sua capacidade de efetuar
determinadas atividades, como, por exemplo, as informações sobre pagamento
necessárias para realizar uma compra.
Informações recolhidas automaticamente: Quando o utilizador utiliza ou
interage com o nosso Site e os nossos Serviços, recebemos e armazenamos
informações geradas pela sua atividade, como Dados de Utilização, e outras
informações automaticamente recolhidas pelo browser ou dispositivo móvel do
utilizador. Estas informações podem incluir o endereço IP; tipo e versão do
browser; idioma preferido; localização geográfica através do endereço IP ou da
tecnologia GPS, sem fios ou Bluetooth do dispositivo do utilizador; sistema
operativo e plataforma informática; histórico de compra; o clickstream completo de
URLs (Uniform Resource Locators) para, através e a partir do nosso Site, incluindo
data e hora; produtos que o utilizador visualizou ou pesquisou e áreas do nosso
Site que visitou. Também podemos registar a duração da visita do utilizador e o
número de vezes que este visitou e comprou ou utilizou os Serviços. Podemos
atribuir ao utilizador um ou mais identificadores únicos para ajudar a rastrear as
suas visitas futuras.

Na maioria dos casos, estas informações são geradas por diversas tecnologias de
controlo. As tecnologias de controlo podem incluir “cookies”, “flash LSOs”, “Web
beacons” ou “Web bugs” e “clear GIFs”. O utilizador pode obter mais informações
sobre como utilizamos cookies e outras tecnologias de controlo aqui e também
sobre as opções de que dispõe para limitar a utilização dos mesmos.
Consulte o nosso Aviso de Cookies para mais informações sobre os cookies e
outras tecnologias semelhantes que utilizamos.
Informações a partir de outras fontes: Se recebermos quaisquer informações
sobre o utilizador a partir de outras fontes, podemos adicioná-las às informações
que já possuímos sobre o utilizador. Por exemplo, se recebermos uma lista de
assinantes de uma publicação e repararmos que o utilizador é um utilizador dos
nossos produtos e também um assinante, podemos combinar essas informações.
Exemplos de informações que possamos receber de outras fontes incluem
informações sobre entrega ou pagamento atualizadas que utilizamos para corrigir
os nossos registos, informações de compra ou reembolso, informações de
inscrição ou suporte ao cliente, informações de visualização de páginas, termos de
pesquisa e resultados de pesquisa de parceiros comerciais e informações de
crédito ou de identidade que utilizamos para ajudar a prevenir e detetar fraudes.

Como utilizamos as Informações Pessoais?
Sempre que o utilizador ativa um dispositivo, se liga a uma rede ou abre um
ficheiro, fica exposto a significativos riscos 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 concebidos para ajudar a
proteger o utilizador destes riscos.
Segurança e deteção de ameaças. Ao recolher e processar dados, incluindo
Informações Pessoais, a McAfee pode ajudar a prever ameaças e a proteger melhor
o utilizador, os seus dispositivos e as suas informações. Por exemplo, a McAfee
pode utilizar as informações do utilizador para:
•
•

analisar dados enviados de/para o(s) dispositivo(s) do utilizador para isolar e
identificar ameaças, vulnerabilidades, atividade suspeita e ataques;
avaliar a reputação de um dispositivo ou ficheiro para aconselhar o utilizador
sobre se deve ou não permitir o acesso;

•

•

participar em redes de informações sobre ameaças e realizar investigação e
análise, incluindo pesquisas de mercado, estudos do consumidor e análise
de tendências; e
adaptar produtos e serviços para responder a novas ameaças.

Utilizações comerciais. Além disso, podemos utilizar Informações Pessoais para
outras finalidades comerciais, incluindo para:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

analisar o comportamento dos utilizadores quando utilizam os produtos e
serviços da McAfee para personalizar
as preferências;
criar e gerir contas McAfee;
reunir e processar pagamentos e completar transações;
disponibilizar suporte ao cliente, gerir subscrições e dar resposta a pedidos,
dúvidas e comentários;
comunicar sobre, e administrar a participação em, eventos especiais,
programas, inquéritos, concursos, sorteios e outras ofertas e promoções;
permitir a publicação nos nossos blogues e outras comunicações;
personalizar, avaliar e melhorar os nossos Web sites, produtos, serviços e
publicidade;
analisar e desenvolver novos produtos, serviços e Web sites;
realizar atividades de contabilidade, auditoria, faturação, reconciliação e
recolha;
prevenir, detetar, identificar, investigar, responder e proteger contra
reclamações, responsabilidades, comportamentos proibidos e atividades
criminosas potenciais ou reais;
cumprir e aplicar os requisitos legais, acordos e políticas aplicáveis; e
realizar outras atividades consistentes com este Aviso.

Processamento como parte dos Serviços. Também processamos determinadas
informações como parte integrante dos nossos Serviços. Se o utilizador instalar ou
utilizar um dos nossos produtos ou serviços, o software funcionará em segundo
plano no seu sistema informático ou no ambiente do seu dispositivo para realizar
tarefas específicas de segurança e privacidade, incluindo:
•
•
•

proteção contra SPAM;
proteção antivírus;
deteção, prevenção e proteção contra intrusões;

•
•
•
•
•

prevenção e antevisão de ameaças;
defesa da rede;
encriptação de dados;
bloqueio de dispositivos móveis; e
atividades de cópia de segurança e recuperação.

Atualização e relatórios dos produtos. Os nossos produtos e serviços também
podem processar determinados dados para fornecer atualizações e relatórios.
Estas funções de atualização podem verificar o sistema do utilizador para
determinar se os ficheiros relacionados com os serviços precisam de ser
atualizados ou modernizados. Por exemplo, os produtos e serviços podem
transmitir ficheiros de relatório à McAfee. Estes ficheiros contêm informações,
incluindo o número de ficheiros ou mensagens de correio eletrónico verificados,
suspeitos, infetados ou indesejados, o número de infeções, a data e valores hash
das infeções detetadas e o número de falsos negativos/falsos positivos. O objetivo
destes relatórios é analisar a frequência de infeções específicas ou a prevalência de
ameaças. A McAfee também utiliza a informação para adaptar o produto de acordo
com as preferências do utilizador com base na utilização efetiva.
Suporte de produtos e serviços gratuitos
Disponibilizamos continuamente uma variedade de produtos gratuitos aos nossos
clientes. Para mantermos estes produtos gratuitos, podemos utilizar informações
recolhidas através de alguns dos nossos produtos, como informações sobre Web
sites que o utilizador visita, para suportar publicidade baseada em interesses por
nós ou pelos nossos parceiros. Fazemos isso ao partilhar informações com
terceiros de confiança sobre o browser do utilizador e a sua atividade de
navegação na Internet, as quais não identificam pessoalmente o utilizador. Estas
empresas não estão autorizadas a utilizar as informações que lhes fornecemos
para identificar o utilizador e têm de utilizar as informações que fornecemos
apenas em conformidade com os nossos compromissos de privacidade para com o
utilizador. Os nossos produtos que utilizam dados desta forma também incluem
funcionalidades incorporadas que permitem ao utilizador recusar esta partilha.

Quando partilhamos Informações Pessoais?
Respeitamos a importância da privacidade. À exceção do disposto na presente
política de privacidade, não vendemos as Informações Pessoais do utilizador, nem

as partilhamos com terceiros não afiliados para fins de marketing próprios, a não
ser que tenhamos o consentimento do utilizador ou sejamos obrigados por lei a
fazê-lo. Geralmente, podemos divulgar as informações que recolhemos, incluindo
Informações Pessoais, para facilitar a nossa prestação dos Serviços ou
comunicações com clientes (por exemplo, a fornecedores de serviços que
executem funções em nosso nome), exercer a nossa atividade, publicitar ou
promover os nossos Serviços, facilitar alterações ou transferências no nosso
negócio, conforme exigido por lei ou com o consentimento do utilizador.
Podemos partilhar Informações Pessoais das seguintes formas:
•

•

•

•

•

com membros atuais e futuros do grupo de empresas McAfee para os fins
descritos no presente Aviso, como, por exemplo, para: (i) disponibilizar
serviços e conteúdos (por ex., registo, vendas e suporte ao cliente); (ii) ajudar
a detetar e prevenir atos ilícitos e violações às nossas políticas; e (iii) orientar
as nossas decisões sobre os nossos produtos, serviços e comunicações;
com outros utilizadores, quando integrados num Serviço em particular onde
o utilizador tenha decidido partilhar tais informações ou onde tenha
publicado conteúdo de utilizador (por ex., comentários e avaliações,
publicações em redes sociais, fotografias ou localizações de grupos que
criou);
com fornecedores de serviços autorizados que executem serviços para nós
(incluindo serviços na nuvem, armazenamento de dados, vendas, marketing,
investigações, processamento de pagamentos, suporte ao cliente e cobrança
de faturas). Os nossos contratos com os nossos fornecedores de serviços
incluem compromissos nos quais estes concordam limitar a sua utilização de
Informações Pessoais e cumprir padrões de privacidade e segurança, pelo
menos, tão rigorosos como os termos deste Aviso de Privacidade. O
utilizador deve ter em atenção que, se fornecer Informações Pessoais
diretamente a um terceiro, como, por exemplo, através de uma ligação no
Web site da McAfee, o processamento baseia-se normalmente nos padrões
do mesmo (que poderão não ser os mesmos que os da McAfee);
se acreditarmos que a divulgação é necessária e adequada para impedir
danos físicos, financeiros ou outros prejuízos, lesões ou perdas, incluindo
para proteger contra fraude ou risco de crédito;
com autoridades legais, governamentais ou judiciais, conforme indicado ou
exigido por essas autoridades ou por leis aplicáveis, ou em relação a uma

•

•

•

atividade legal, como, por exemplo, em resposta a uma intimação ou para
investigar suspeitas de atividade ilícita (incluindo identificar aqueles que
utilizam os nossos serviços para atividades ilegais). Reservamo-nos o direito
de comunicar aos serviços responsáveis pela aplicação da lei atividades que
acreditemos, de boa-fé, que sejam ilegais;
em associação com, ou durante negociações de, uma aquisição, fusão, venda
de ativos ou outra transferência de empresas semelhante, que envolva
praticamente todos os nossos ativos ou funções, em que sejam transferidas
ou partilhadas Informações Pessoais como parte dos ativos da empresa
(desde que tal parte concorde em utilizar essas Informações Pessoais de
forma consistente com o presente Aviso);
de modo a fornecermos conteúdo de marketing e publicitário sobre os
nossos produtos ou outros produtos que possam ser do interesse do
utilizador, podemos partilhar os seus Dados de Utilização, assim como
informações anónimas com redes de publicidade de terceiros, parceiros de
comunicação social e fornecedores semelhantes. Uma descrição mais
detalhada da nossa relação com empresas de publicidade de terceiros é
apresentada abaixo, na secção “Publicidade de terceiros”;
com outros apenas após obtermos o consentimento do utilizador. Se
pretendermos partilhar Informações Pessoais de outra forma para além do
permitido ou descrito acima, concederemos ao utilizador a possibilidade de
recusar tal partilha e este poderá optar por nos solicitar que não partilhemos
as informações.

Direitos de privacidade na Califórnia - Lei “Shine the Light”
A McAfee não partilha as Informações Pessoais do utilizador com terceiros não
afiliados para fins de marketing próprios sem a permissão do utilizador.

Publicidade de terceiros
A publicidade é um modo de a McAfee subsidiar muitos dos nossos produtos e
serviços gratuitos e também nos fornece uma forma de informarmos o utilizador
sobre produtos e serviços que consideramos que possam ser do seu interesse.
Temos acordos com empresas de publicidade de terceiros para exibir ou fornecer
anúncios ao utilizador enquanto este se encontra no nosso Site ou está a utilizar
alguns dos nossos outros produtos, como Aplicações. Estas empresas de
publicidade de terceiros podem receber automaticamente Dados de Utilização
quando isto acontece. Podem também transferir cookies para o computador do

utilizador ou utilizar outras tecnologias, como JavaScript e “Web beacons” (também
conhecidos como “1x1 gifs” ou “clear gifs”), para avaliar a eficácia dos seus anúncios
e personalizar o conteúdo publicitário. Tal permite à rede de publicidade
reconhecer o computador ou dispositivo do utilizador sempre que lhe enviam um
anúncio. Deste modo, podem compilar informações sobre os locais onde
indivíduos que utilizam o computador ou browser do utilizador viram os seus
anúncios e determinar em que anúncios clicam. As empresas de publicidade de
terceiros também podem apresentar anúncios ao utilizador noutros Web sites, com
base no controlo dos conteúdos que o utilizador visualizou ou com que interagiu
nos nossos Web sites. Exceto conforme descrito no presente Aviso, não
fornecemos a empresas de publicidade de terceiros as informações de contacto do
utilizador, como endereço de correio eletrónico, número de telefone ou morada,
sem o consentimento do mesmo. Consulte o nosso Aviso de Cookies para obter
mais informações sobre a forma como a McAfee utiliza tecnologias de controlo
como os cookies e como o utilizador pode desativar tais tecnologias e publicidade.
Este Aviso não abrange a utilização de cookies ou outras tecnologias de controlo
por parte de qualquer um dos nossos anunciantes. Se o utilizador tiver concedido
às nossas Aplicações acesso à sua localização, os nossos parceiros de publicidade
para dispositivos móveis podem utilizar a localização do utilizador para direcionar
anúncios para o mesmo. O utilizador pode utilizar as funcionalidades de localização
no seu dispositivo para desativar este direcionamento.
Divulgação “Do Not Track”: O nosso Site não responde a sinais “Do Not Track”. O
utilizador pode, contudo, desativar determinadas funções de controlo conforme
referido acima (por ex., desativando os cookies). Para mais informações sobre
sinais “Do Not Track”, clique aqui.

Que medidas de segurança temos?
Recorremos a salvaguardas administrativas, organizacionais, técnicas e físicas para
protegermos as Informações Pessoais que recolhemos e processamos. Os nossos
controlos de segurança foram concebidos para manter um nível adequado de
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Testamos com
regularidade o nosso Web site, centros de dados, sistemas e outros ativos quanto a
vulnerabilidades de segurança.

A McAfee procede ao tratamento de dados de cartões de pagamento de um modo
consistente com a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS - norma
de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento). Por exemplo,
quando o utilizador efetuar um pagamento no nosso Web site utilizando o seu
cartão de crédito, recorremos a encriptação SSL para a transmissão do número do
cartão de crédito.

Que opções tem o utilizador relativamente às suas
Informações Pessoais?
Disponibilizamos algumas opções sobre a forma como comunicamos com os
nossos utilizadores e quais as Informações Pessoais que obtemos dos mesmos.
Muitos produtos McAfee permitem aos utilizadores efetuar escolhas sobre
as Informações Pessoais recolhidas.
•

•

•

O utilizador pode optar por não receber comunicações de marketing nossas,
clicando na ligação de cancelamento de subscrição ou noutras instruções
nas nossas mensagens de correio eletrónico de marketing, visitando a
secção A minha conta no nosso Web site ou contactando-nos conforme
especificado na secção “Contactos” abaixo.
Muitos produtos McAfee contêm definições que permitem aos utilizadores
ou administradores controlar a forma como os produtos recolhem
informações. O utilizador deve consultar o manual do produto relevante ou
contactar-nos através do canal de suporte técnico adequado para obter
assistência.
Para eliminar as suas Informações Pessoais de um testemunho no Web site
da McAfee, o utilizador deve contactar o serviço de assistência a clientes.

Se o utilizador optar por deixar de receber informações de marketing, a McAfee
poderá ainda comunicar
com o mesmo relativamente a questões como atualizações de segurança,
funcionalidades de produtos, respostas a pedidos
de assistência ou para outras finalidades transacionais, administrativas ou não de
marketing.
Como aceder a imprecisões e corrigi-las
Se o utilizador subscrever produtos McAfee, pode aceder e corrigir as Informações
Pessoais do seu perfil, visitando a secção A minha conta. Em alternativa, o utilizador
pode solicitar o acesso, alterações ou a remoção das suas Informações Pessoais em

conformidade com as leis aplicáveis, contactando-nos conforme indicado abaixo.
Para alguns pedidos, pode ser cobrada uma taxa administrativa (se permitido por
lei). Informaremos o utilizador de qualquer taxa aplicável antes de processarmos o
seu pedido.

Retenção de dados
Os períodos de tempo durante os quais retemos as Informações Pessoais do
utilizador dependem das finalidades para as quais as utilizamos. A McAfee manterá
as Informações Pessoais do utilizador enquanto este for um utilizador ou subscritor
registado dos nossos produtos ou enquanto tivermos outra finalidade empresarial
para tal e, posteriormente, durante um período não superior ao que for exigido ou
permitido por lei, ou pela Política de Retenção de Registos da McAfee,
razoavelmente necessário para fins de relatórios internos e reconciliação ou para
dar ao utilizador o feedback ou informações que possa solicitar. As informações
que recolhemos podem ser armazenadas e processadas em servidores nos EUA e
onde quer que a McAfee e os nossos fornecedores de serviços tenham instalações
em todo o mundo.

Privacidade das crianças
Alguns Serviços da McAfee fornecem funcionalidades de segurança que podem ser
utilizadas para monitorizar a atividade online de crianças, a sua localização física ou
quando estão a utilizar um dispositivo registado. A McAfee não recolhe
conscientemente Informações Pessoais de crianças de idade inferior a 13 anos,
sem obter primeiro o consentimento dos pais em conformidade com as leis
aplicáveis, como a Children's Online Privacy Protection Act dos Estados Unidos e
legislação semelhante em todo o mundo. Para os produtos que podem ser
utilizados por crianças, existem opções para os pais ou tutores legais eliminarem o
perfil dos seus filhos a qualquer altura e por decisão do pai ou tutor. Não
utilizamos conscientemente Informações Pessoais de crianças para qualquer
finalidade que não fornecer os produtos que são concebidos para oferecer Serviços
de proteção relacionados com crianças ou com a família. Se o utilizador considerar
que recolhemos informações do seu filho por engano ou tiver questões ou dúvidas
sobre as nossas práticas relativamente a crianças, deve notificar-nos, utilizando os
detalhes de contacto abaixo e responderemos imediatamente.

Transferências de dados
A McAfee está sediada nos Estados Unidos e temos atividades, entidades e
fornecedores de serviços nos Estados Unidos e por todo o mundo, incluindo na
Índia. Como tal, nós e os nossos fornecedores de serviços podemos transferir as
informações pessoais do utilizador para, ou aceder às mesmas em, jurisdições que
podem não fornecer níveis equivalentes de proteção de dados como a jurisdição
nacional do utilizador. Tomaremos medidas para assegurar que as informações
pessoais do utilizador recebem um nível de proteção adequado nas jurisdições
onde as processamos. Se o utilizador estiver localizado no Espaço Económico
Europeu ou na Suíça, fornecemos uma proteção adequada para a transferência de
Informações Pessoais para países fora do EEE ou da Suíça através de uma
variedade de acordos entre empresas com base nas cláusulas contratuais-tipo
autorizadas ao abrigo da Diretiva 95/46/CE da UE relativa à proteção dos dados.

Ligações para outros Web sites
O nosso Site pode conter ligações para outros Web sites para a comodidade e
informação do utilizador. Estes Web sites podem ser operados por empresas não
afiliadas da McAfee. Os Web sites ligados poderão ter as suas próprias políticas ou
avisos de privacidade, cuja leitura recomendamos vivamente se o utilizador visitar
algum dos mesmos. Não somos responsáveis pelo conteúdo, políticas de
privacidade ou utilização de quaisquer Web sites que não sejam afiliados da
McAfee.

Contactos
Se o utilizador tiver questões ou dúvidas relativamente a este Aviso de Privacidade
ou se pretender atualizar as informações que temos sobre o mesmo ou as suas
preferências, deve contactar-nos por correio eletrónico através do
endereço privacy@mcafee.com ou por um dos seguintes métodos adicionais:
Nos Estados Unidos, telefonando para o número +1 972-963-7902 ou escrevendonos para:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024

No Espaço Económico Europeu, telefonando para o número +44 (0) 1753 217 500
ou escrevendo-nos para:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
No Japão, telefonando para o Centro de Informações da McAfee, através do
número +81 0570-010-220, ou escrevendo-nos para:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tel.: (central) 03-5428-1100

Aviso de Cookies da McAfee
Os nossos Sites (conforme definido abaixo) utilizam Cookies e Tecnologias
Semelhantes para assegurar que proporcionamos aos nossos visitantes a melhor
experiência possível, fornecendo-lhes informações personalizadas, memorizando
as suas preferências de marketing e de produtos e ajudando-os a obter as
informações certas. É possível obter mais informações sobre Cookies e Tecnologias
Semelhantes, o modo como os utilizamos e a forma como podem ser controlados
em seguida.

Utilização de Cookies e Tecnologias Semelhantes
O presente Aviso descreve a forma como a McAfee (incluindo determinadas
Afiliadas e Fornecedores de Serviços da McAfee) (coletivamente, “nós” e sempre
que nos referirmos na primeira pessoa do plural) utiliza Cookies e Tecnologias
Semelhantes (como “pixel tags”, “Web beacons”, “clear GIFs”, JavaScript e
armazenamento local). Doravante neste Aviso, estes Cookies e Tecnologias
Semelhantes serão simplesmente referidos como “Tecnologias de Controlo”.
Também descreveremos as opções que o utilizador poderá ter à sua disposição
relativamente às Tecnologias de Controlo. O presente Aviso abrange a utilização de
Cookies que possam ser usados em associação com Web sites, Web sites móveis e
aplicações da McAfee (os “Sites”).
Em alguns casos, podemos utilizar Tecnologias de Controlo para recolher
informações de identificação pessoal ou que se podem tornar de identificação
pessoal se as combinarmos com outras informações. Nestes casos, aplicar-se-á a
nossa Política de Privacidade para além do presente Aviso de Cookies.

O que são Tecnologias de Controlo?
Os Cookies são pequenos ficheiros ─ geralmente constituídos por letras e números
─ colocados num computador, tablet, telemóvel ou dispositivo semelhante do
utilizador, quando este utiliza esse dispositivo para visitar um Web site. Os Cookies
são amplamente utilizados por proprietários de Web sites e respetivos
fornecedores de serviços ou parceiros para fazer com que os seus Web sites
funcionem, sejam mais eficientes e forneçam informações analíticas.
Estes são os diferentes tipos de Cookies utilizados nos nossos Sites:

•

•

•

•

Cookies essenciais. Estes Cookies são necessários para o funcionamento
dos nossos Sites (por exemplo, para permitir que o utilizador inicie sessão
em áreas seguras do nosso Web site ou utilize um carrinho de compras).
Estes Cookies permitem que o utilizador navegue pelos Sites e utilize as suas
funcionalidades. A desativação destes Cookies prejudicará o desempenho
dos Sites e poderá fazer com que as funcionalidades e o serviço fiquem
indisponíveis.
Cookies analíticos e de personalização. Estes Cookies permitem-nos
analisar atividades nos nossos Sites e noutros sites onde publicamos
conteúdo, de modo a melhorar e otimizar a forma como os nossos Sites
funcionam. Por exemplo, podemos utilizar estes tipos de Cookies para
assegurar que os visitantes conseguem encontrar facilmente a informação
que procuram. Uma forma de o fazermos consiste em reconhecer e contar o
número de visitantes e ver como estes navegam num Site quando o estão a
utilizar. Os Cookies analíticos também nos ajudam a avaliar o desempenho
das nossas campanhas publicitárias, para podermos melhorar as mesmas e
otimizar o conteúdo dos nossos Sites para quem interage com os nossos
anúncios.
Cookies de funcionalidade. Estes Cookies são utilizados para reconhecer o
utilizador quando este regressa aos nossos Sites. Tal permite-nos
personalizar os nossos conteúdos para o utilizador, cumprimentá-lo pelo seu
nome e memorizar as suas preferências (por exemplo, o idioma ou região
que escolheu).
Cookies de publicidade. Estes Cookies registam as atividades online do
utilizador, incluindo as suas visitas aos nossos Sites, as páginas que visitou e
as ligações e anúncios em que clicou. Um dos objetivos destes Cookies é
ajudar a tornar os conteúdos apresentados nos nossos Sites mais relevantes
para o utilizador. Outra finalidade é permitir a apresentação de anúncios ou
outras comunicações que são concebidos para irem ao encontro dos
aparentes interesses do utilizador. A apresentação de publicidade baseada
em interesses pode envolver-nos a nós e aos nossos fornecedores de
serviços e parceiros, como editores, Data Management Platforms e Demand
Side Platforms. Por exemplo, se o utilizador visualizar uma página num dos
nossos Sites, podemos fazer com que lhe seja apresentado um anúncio, no
nosso Site ou noutros sites, relativo a produtos referidos nessa página ou a
produtos e serviços semelhantes. Nós e os nossos fornecedores de serviços
e parceiros também podemos anexar outros dados às informações
recolhidas por estes Cookies, incluindo informações obtidas a partir de

•

•

terceiros, e partilhar estas informações com terceiros com a finalidade de
fornecer anúncios ao utilizador.
Flash Cookies. Um Flash Cookie é um pequeno ficheiro de dados colocado
num computador que utiliza o Adobe Flash ou tecnologia semelhante que
pode estar integrada no computador do utilizador ou ser transferida e
instalada pelo mesmo no seu computador. Utilizamos estas tecnologias para
personalizar e melhorar a experiência online do utilizador, facilitar processos
e personalizar e guardar as suas definições. Os Flash Cookies podem ajudar
os visitantes do nosso Web site, por exemplo, a definir a preferência de
volume de som associada à visualização de vídeos, jogar jogos e responder a
inquéritos. Ajudam-nos a melhorar os nossos Sites, ao avaliar que áreas têm
maior interesse para os visitantes. Podem ser reconhecidos por outros sites
ou pelos nossos parceiros de marketing ou parceiros comerciais. Os Flash
Cookies são diferentes dos cookies do browser e as ferramentas de gestão
de cookies fornecidas pelo browser do utilizador podem não remover Flash
Cookies. Clique aqui para saber como gerir definições de privacidade e
armazenamento para Flash Cookies. Se o utilizador desativar os Flash
Cookies ou outras tecnologias semelhantes, deve ter em atenção que pode
não ter acesso a determinadas funcionalidades e serviços que tornam a sua
experiência online mais eficiente e agradável.
Web Beacon. Um Web Beacon é um ficheiro de imagem transparente muito
pequeno, utilizado para rastrear a navegação do utilizador num único Web
site ou ao longo de vários Web sites. Também podem ser referidos como
“Web Bugs” ou “Clear Gifs”. Os Web Beacons podem ser utilizados com
cookies para adquirem uma perceção de como os utilizadores de um Web
site navegam pelo mesmo.

Como recolhemos e utilizamos outras informações?
Nós e os nossos fornecedores de serviços podemos utilizar Tecnologias de
Controlo para diversas finalidades, incluindo:
•
•
•
•

Ajudar-nos a nós e a terceiros a obter informações sobre as visitas do
utilizador aos Sites;
Processar os pedidos do utilizador;
Analisar os padrões de visita do utilizador para melhorar os nossos Sites;
Apresentar publicidade, comunicações e conteúdos nossos e de terceiros,
nos nossos Sites e nos de terceiros, específicos para os interesses do
utilizador;

•
•
•
•
•

Memorizar o idioma e outras preferências do utilizador;
Ajudar o utilizador a obter as informações que procura;
Fornecer um serviço seguro e protegido para transações online;
Avaliar quantas pessoas utilizam os nossos Sites e como os utilizam;
Manter os nossos Sites a funcionar de forma eficiente.

Caso o utilizador se registe num dos nossos Sites ou se nos fornecer as suas
informações pessoais de outra forma, podemos associar essas informações a
outras informações que recolhermos do utilizador ou sobre o mesmo, a
informações relativas à utilização dos nossos Sites pelo utilizador ou a informações
que recebamos de terceiros sobre o utilizador. Podemos utilizar estes dados
combinados para fins compatíveis com a nossa Política de Privacidade, incluindo
para efeitos de marketing.

Quanto tempo permanecem as Tecnologias de Controlo no meu
dispositivo?
Alguns Cookies permanecerão no dispositivo do utilizador entre sessões de
navegação ─ não expiram quando o browser é fechado. Estes Cookies designam-se
Cookies “persistentes”. O período de tempo que um Cookie persistente permanece
no dispositivo do utilizador varia de Cookie para Cookie. Nós, tal como outros,
utilizamos Cookies persistentes para diversos fins, como, por exemplo, para
armazenar as preferências do utilizador para que estejam disponíveis na visita
seguinte e para manter um registo mais preciso da frequência com que o utilizador
visita os nossos Sites, a frequência com que regressa, como a utilização dos Sites
pode variar com o tempo e a eficácia das iniciativas publicitárias.
Outros Cookies funcionam desde o momento em que o utilizador visita o nosso
Site até ao final dessa sessão de navegação específica. Estes Cookies expiram e são
eliminados automaticamente quando o browser é fechado. Estes Cookies
designam-se Cookies de “sessão”.

Quem coloca Tecnologias de Controlo no meu dispositivo?
Os Cookies podem ser colocados no dispositivo do utilizador pela McAfee enquanto
operadora do Site. Estes Cookies designam-se Cookies “primários”. Alguns Cookies
podem ser colocados no dispositivo do utilizador por uma entidade que não a
McAfee. Estes Cookies designam-se Cookies de “terceiros”. Por exemplo, um

parceiro da McAfee pode colocar um Cookie de terceiros para ativar serviços de
chat online.
Também é possível utilizar Cookies para permitir, tanto a nós como a terceiros,
saber quando o utilizador visita os nossos Sites e perceber como interage com
mensagens de correio eletrónico, anúncios ou outros conteúdos. Através dos
Cookies, é possível obter informações agregadas e outras informações que não
identifiquem os utilizadores individualmente (como o sistema operativo, versão do
browser e o URL a partir do qual o utilizador acedeu, incluindo a partir de
mensagens de correio eletrónico e anúncios), que podem ser utilizadas para
melhorar a experiência do utilizador e entender os padrões de tráfego. Esta
tecnologia contabiliza o número de utilizadores que visitam um serviço particular a
partir de faixas publicitárias específicas fora do Site da McAfee ou que clicaram em
ligações ou gráficos incluídos em newsletters da McAfee recebidas por correio
eletrónico. É também utilizada como ferramenta para compilar estatísticas
agregadas sobre a forma como os Sites da McAfee são utilizados, para efetuar
análises e ajudar-nos a otimizar os nossos Sites e para nos ajudar a apresentar
publicidade com base nos interesses do utilizador, conforme descrito de forma
mais pormenorizada abaixo.

Como é que a McAfee utiliza a publicidade online e para dispositivos
móveis?
Nós e outras entidades, incluindo parceiros tecnológicos e fornecedores de
serviços, utilizamos publicidade baseada em interesses para apresentar anúncios e
conteúdos personalizados que nós e outros anunciantes consideramos serem do
interesse do utilizador. Na medida em que entidades terceiras utilizarem Cookies
para executar estes serviços para nós, a McAfee não controla a utilização desta
tecnologia ou das informações resultantes, nem é responsável por quaisquer ações
ou políticas de tais entidades terceiras. Identificamos alguns recursos neste Aviso
(consulte “Como posso gerir as Tecnologias de Controlo” abaixo) que podem
ajudar o utilizador.
Podem ser apresentados ao utilizador anúncios com base no seu comportamento
online ou em dispositivos móveis (nos Sites da McAfee ou noutros sites), na sua
atividade de pesquisa, nas suas respostas a um dos nossos anúncios ou
mensagens de correio eletrónico, nas páginas que visita, na sua localização
geográfica geral ou noutras informações. Estes anúncios podem aparecer nos
nossos Sites ou em Web sites de terceiros. Os parceiros tecnológicos com que

trabalhamos para fornecer publicidade baseada em interesses podem ser
membros de associações autorreguladoras, tais como a Network Advertising
Initiative (NAI) e a Digital Advertising Alliance (DAA). Nos Sites direcionados para
pessoas localizadas na União Europeia, podemos trabalhar com parceiros
tecnológicos que sejam membros da European Digital Advertising Alliance (eDAA).
O utilizador também poderá ver anúncios a terceiros nos nossos Sites ou noutros
Web sites ou propriedades, com base nas suas visitas e atividades nos mesmos.

Como posso gerir as Tecnologias de Controlo?
O utilizador pode decidir se aceita Cookies ou não. Uma forma de o fazer é através
das definições do seu browser. A maioria dos browsers permite ter algum controlo
sobre a maioria dos Cookies através das definições do browser (é necessário ter
em atenção que, se utilizar as definições do browser para bloquear todos os
Cookies, o utilizador poderá não conseguir utilizar plenamente o Site). É possível
consultar informações online sobre como gerir Cookies. Por exemplo, as ligações
seguintes fornecem informações sobre como ajustar as definições de Cookies em
alguns dos browsers mais populares:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Também é possível utilizar um plug-in para browser, como o Ghostery ou
o Tracking Protection List da TRUSTe. (Um plug-in para browser é um software que
adiciona recursos adicionais ao browser ─ por exemplo, para reproduzir vídeos ou
verificar a existência de vírus.) O Adobe Flash Player é um software para visualizar
conteúdos multimédia num computador. Os Web sites que utilizam o Adobe Flash
podem armazenar Flash Cookies. Os Flash Cookies também podem ser designados
como objetos partilhados locais (Local Shared Objects – LSOs) do tipo flash. A
McAfee pode utilizar LSOs do tipo flash para fornecer conteúdos especiais, como
reprodução de vídeos e animações.
Para obter mais informações sobre publicidade baseada em interesses e sobre as
suas escolhas, o utilizador pode visitar estes sites: Digital Advertising
Alliance, Network Advertising Initiative e Interactive Advertising Bureau (IAB)
Europe. O utilizador pode recusar a utilização de Cookies destinados a adaptar
conteúdos ou publicidade aos seus interesses, visitando as ligações que se seguem.

É necessário ter em atenção que, se o utilizador optar por recusar, tal não significa
necessariamente que verá menos anúncios. No entanto, os anúncios que verá
poderão ser menos relevantes para os seus interesses.
•
•

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

Como é que a McAfee responde a um sinal “Do Not Track”?
Atualmente, não existe uma resposta definida pelo setor para lidar com um sinal
“Do Not Track”. Neste momento, os Serviços e Sites da McAfee não respondem a
um sinal “Do Not Track” de um utilizador.

Privacidade
Estamos empenhados em empregar boas práticas de privacidade. Para mais
informações sobre a nossa abordagem relativamente à privacidade, consulte o
nosso Aviso de Privacidade e o Código de Conduta.

Como nos pode contactar
Em caso de dúvidas sobre a forma como utilizamos Cookies, o utilizador pode
contactar-nos, utilizando as informações apresentadas abaixo. O utilizador deve
incluir as suas informações de contacto e uma descrição detalhada da questão
relativa a Cookies.
McAfee LLC

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

Endereço de correio eletrónico: privacy@mcafee.com
Telefone: +1 972-963-7902

O presente Aviso atualiza e substitui versões anteriores. Podemos alterar este Aviso
a qualquer altura. A secção “ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO” no final desta página indica a
data em que este Aviso foi revisto pela última vez. Quaisquer alterações a este

Aviso entrarão em vigor quando disponibilizarmos o Aviso revisto nos Sites ou
através dos mesmos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 3 de abril de 2017

Declaração de Privacidade para
Aplicações Móveis
Data de entrada em vigor: 3 de abril de 2017

Na McAfee, LLC e nas nossas afiliadas com as quais o utilizador tem uma
relação comercial (“McAfee”, “nós” e sempre que nos referirmos na primeira
pessoa do plural), respeitamos a sua privacidade. Esta Declaração de Privacidade
para Aplicações Móveis (“Aviso de Privacidade para Aplicações”) descreve as
nossas práticas de privacidade no que respeita à recolha, utilização e divulgação das
informações pessoais do utilizador através das nossas aplicações móveis (a nossa
“aplicação” ou as nossas “aplicações”).
1. O que recolhemos
Informações que o utilizador fornece:
Podemos solicitar que o utilizador se registe para utilizar as aplicações. O registo
pode exigir informações pessoais, como o endereço de correio eletrónico e o nome
do utilizador, e informações como um nome de utilizador ou palavra-passe únicos.
Em alguns casos, o utilizador pode ter a possibilidade de iniciar sessão com as
credenciais de conta do Google ou do Facebook, que serão então utilizadas apenas
para fins de acesso à conta e gestão da mesma.
A funcionalidade das aplicações pode requerer algum acesso a informações
pessoais para que seja possível utilizar as aplicações. Tal pode incluir informações
de contacto do utilizador, como o nome, morada, número de telefone, endereço de
correio eletrónico e credenciais únicas de início de sessão. As aplicações também
podem aceder a identificadores numéricos únicos atribuídos ao dispositivo do
utilizador, como o IDFA/ID de publicidade para dispositivos móveis, IDs de
dispositivos Bluetooth e IDs de dispositivos móveis.
Também podem ser recolhidos outros tipos de informações pelas aplicações, tais
como:

•

IDs de quaisquer dispositivos Bluetooth ligados ao dispositivo móvel do
utilizador;

•

ficheiros multimédia, como fotografias e vídeos que o utilizador armazena
ou aos quais nos conceda acesso;

•

detalhes do dispositivo, como SO, ID do dispositivo e tipo de dispositivo;

•

lista de outras aplicações instaladas no dispositivo do utilizador e
informações sobre essas aplicações;

•

a localização do utilizador;

•

detalhes sobre as subscrições de produtos McAfee do utilizador, como
produtos utilizados, dados de registo, chave de produto e afins;

•

informações sobre Web sites que o utilizador visualiza e visita;

•

níveis de carga de baterias, estado de ligado/desligado dos dispositivos.

O acesso a algumas das informações indicadas acima (como a localização do
utilizador) pode ser restringido pelo sistema operativo do dispositivo móvel do
utilizador e será solicitado o seu consentimento para que possamos aceder a estas
informações. Cabe ao utilizador decidir se pretende ou não dar o seu
consentimento. Contudo, se não der o seu consentimento, algumas funcionalidades
das aplicações podem ser restringidas.
Ocasionalmente, o utilizador também poderá ter a oportunidade de fornecer
voluntariamente informações adicionais, que não são solicitadas pelas aplicações,
mas podem melhorar a experiência do utilizador.

Informações que recolhemos automaticamente do dispositivo e das aplicações do
utilizador
Para além das informações referidas acima, as aplicações recolhem
automaticamente outras informações relacionadas com o dispositivo e dados de
desempenho das aplicações. Tal inclui registos de falhas para avaliar a usabilidade e
o desempenho das aplicações, o período de tempo despendido nas aplicações e
outras informações agregadas ou estatísticas. Poderão ser automaticamente
recolhidos dados de localização, como, por exemplo, por GPS, com o objetivo de
fornecer determinadas funcionalidades das aplicações. Estes dados são
transmitidos e armazenados separadamente de quaisquer informações pessoais

processadas pelas aplicações e não contêm quaisquer informações que possam ser
razoavelmente utilizadas para identificar diretamente o utilizador.
2. Como utilizamos as suas informações
Para além do fornecimento e melhoria das aplicações e serviços relacionados,
utilizamos as informações pessoais do utilizador para fins de comunicação com o
mesmo, incluindo para lhe enviar notificações e alertas e para publicidade e
marketing nas próprias aplicações (em conformidade com as preferências de
marketing do utilizador), para responder aos seus pedidos (como, por exemplo,
para suporte técnico ou assistência a clientes) e para fins de investigação e análise.
Além das utilizações descritas no presente Aviso de Privacidade para Aplicações,
podemos utilizar as informações pessoais do utilizador de outra forma conforme
permitido pelas leis aplicáveis.
Algumas aplicações poderão utilizar informações sobre os Web sites que o
utilizador visita e as aplicações instaladas no seu dispositivo para lhe apresentar
anúncios mais relevantes. Sempre que o fizermos, avisaremos o utilizador acerca
destas atividades e conceder-lhe-emos a oportunidade de as recusar.
3. Como partilhamos as suas informações
Fornecedores de serviços terceiros e empresas afiliadas
Exceto conforme descrito no presente Aviso de Privacidade para Aplicações, não
vendemos, alugamos ou partilhamos informações que identifiquem o utilizador
pessoalmente, como o seu nome, endereço de correio eletrónico, número de
telefone ou morada. Poderemos ter de partilhar as informações que recolhemos
através das aplicações com fornecedores de serviços terceiros, de modo a suportar
as aplicações, as respetivas funcionalidades e os respetivos serviços, incluindo
serviços de apoio ao cliente e suporte técnico, e com as nossas empresas afiliadas.
Poderemos partilhar o identificador de publicidade atribuído ao dispositivo do
utilizador juntamente com informações sobre os Web sites que o utilizador visita ou
as aplicações instaladas no seu dispositivo com fornecedores de serviços terceiros,
para que estes possam utilizar essas informações para apresentar anúncios que
tenham maior probabilidade de serem mais relevantes para os interesses do

utilizador. Estas informações não identificam pessoalmente o utilizador.
Alguns dos nossos fornecedores podem utilizar as informações do utilizador num
formato que não identifica diretamente o utilizador, para as respetivas finalidades
comerciais (como, por exemplo, para melhorar os seus próprios serviços). Por
exemplo, podem registar o número de chamadas de suporte ao cliente necessárias
até que um problema seja resolvido, de modo a melhorar o tempo de resolução. Os
nossos contratos não permitem que os nossos fornecedores de serviços terceiros
utilizem as informações pessoais do utilizador de forma não compatível com o
presente Aviso de Privacidade para Aplicações.
Termos de fornecedores de serviços terceiros
Alguns dos nossos fornecedores de serviços terceiros poderão ter termos e opções
adicionais que se apliquem às informações do utilizador, que somos obrigados a
disponibilizar ao utilizador conforme se segue:
Google Maps: Se a aplicação utilizar a API do Google Maps, rege-se pela Política de
Privacidade da Google. Determinada(s) API(s) do Google Maps armazenam e
acedem a cookies e outras informações nos dispositivos dos utilizadores finais.
Audience Network do Facebook: Somos membros da Audience Network (Rede de
Audiência) do Facebook. Esta proporciona uma forma de as empresas
apresentarem os seus anúncios aos utilizadores do Facebook em aplicações e Web
sites que também façam parte da rede. O Facebook ajuda a adaptar os anúncios, de
modo a serem mais relevantes e úteis. O utilizador pode utilizar a ferramenta de
preferências de anúncios do Facebook para visualizar, adicionar e remover as suas
preferências, incluindo se recebe estes anúncios adaptados, inclusive nas nossas
aplicações. Incentivamos o utilizador a ler os princípios básicos de privacidade e
política de dados do Facebook. Os anúncios nas nossas aplicações também podem
incluir um ícone de recusa do AdChoices, para que o utilizador possa recusar
diretamente a partir da nossa aplicação.
Outras formas de partilha das suas informações pessoais
As informações pessoais do utilizador também podem ser utilizadas e partilhadas
com serviços de aplicação da lei, representantes governamentais ou outras

entidades se exigido por lei, relativamente a uma venda, compra, fusão ou
reorganização ou se acreditarmos que tal é necessário para proteger os nossos
direitos, propriedade ou segurança, para cumprir um processo judicial, ordem
judicial ou processo legal, como, por exemplo, provas em litígios em que estejamos
envolvidos. No caso de uma compra ou venda, instruiremos as entidades para as
quais transferirmos as suas informações pessoais a apenas utilizarem essas
informações de forma compatível com o presente Aviso de Privacidade para
Aplicações.
4. As suas opções
O utilizador pode solicitar acesso para visualizar, modificar, atualizar ou remover as
informações pessoais que tenhamos relacionadas com a sua utilização das
aplicações, ao entrar em contacto connosco, utilizando os detalhes fornecidos na
secção “Contactos” abaixo. O utilizador pode cancelar a subscrição de mensagens
relacionadas com marketing a qualquer altura, seguindo as instruções de
cancelamento da subscrição incluídas em cada mensagem relacionada com
marketing que lhe seja enviada ou utilizando os detalhes fornecidos na secção
“Contactos”. Daremos seguimento a quaisquer pedidos dentro dos prazos exigidos
pela lei aplicável. O utilizador deve ter em atenção que, se optar por não receber
mensagens de correio eletrónico nossas relacionadas com marketing, poderemos
ainda enviar-lhe mensagens administrativas e transacionais importantes
relacionadas com as aplicações e os serviços (“notificações de serviço”).
O utilizador poderá ter a opção de limitar a utilização de informações sobre o seu
dispositivo para fins de fornecimento de anúncios direcionados para os seus
interesses através das definições do seu dispositivo (opção designada “Limitar
seguimento” em dispositivos iOS e “Optar por excluir os anúncios baseados em
interesses” em dispositivos Android).
5. Segurança
Tomamos medidas técnicas, administrativas e físicas razoáveis para protegermos as
informações pessoais fornecidas, mas o utilizador deve compreender que nenhuma
transmissão através da Internet ou aplicação pode ser garantidamente 100%
segura. Se os dados pessoais recolhidos estiverem armazenados no dispositivo do
utilizador, a segurança é gerida através dos recursos de armazenamento seguro do

próprio dispositivo. O utilizador também deve preocupar-se em salvaguardar a
confidencialidade do seu nome de utilizador e palavra-passe e em proteger as
informações pessoais que estão armazenadas no seu dispositivo.
6. Transferências internacionais
Somos uma empresa global sediada nos EUA. Como tal, podemos transferir,
armazenar e processar as informações pessoais do utilizador nos Estados Unidos
(EUA) ou em qualquer uma das empresas do nosso grupo a nível mundial quando
processarmos essas informações para as finalidades descritas no presente Aviso de
Privacidade para Aplicações. Também podemos transferir as informações pessoais
do utilizador para os nossos fornecedores de serviços terceiros, que podem estar
localizados num país diferente do do utilizador.
As informações pessoais recolhidas por nós no Espaço Económico Europeu e na
Suíça são protegidas em conformidade com os requisitos legais aplicáveis
implementados através de acordos intragrupo que incorporam as cláusulas
contratuais-tipo reconhecidas pela Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, também conhecida como Diretiva relativa à proteção dos dados (a
“Diretiva”).
7. Retenção de dados
Retemos informações de conta, como o nome, credenciais de conta e endereço de
correio eletrónico do utilizador durante a vida útil da sua conta. No entanto, se o
utilizador não for um utilizador ativo da aplicação (conforme determinado pelo
número de tentativas de início de sessão), a sua conta e todos os dados serão
eliminados após um período de tempo razoável. Se os seus dados forem
eliminados, o utilizador pode ter de criar uma nova conta para voltar a utilizar a
aplicação. Em alguns produtos, os dados podem ser armazenados localmente no
dispositivo do utilizador, bem como remotamente nos nossos sistemas (ou nos
sistemas dos nossos fornecedores de serviços). Geralmente, se o utilizador eliminar
as aplicações no seu dispositivo, quaisquer dados armazenados localmente no
dispositivo serão eliminados, mas os dados em servidores noutros locais podem
manter-se. O utilizador pode solicitar que eliminemos as suas informações de
identificação pessoal nos nossos servidores de aplicações, enviando-nos um pedido
por escrito conforme indicado na secção “Contactos” abaixo. No pedido, o utilizador

deve indicar o seu nome, qualquer ID de utilizador específico da aplicação, o seu
endereço de correio eletrónico e o nome de quaisquer aplicações sujeitas ao seu
pedido. Guardaremos estas comunicações para os nossos próprios fins de
manutenção de registos.
8. Utilização de serviços por menores
Cumprimos a Children's Online Privacy Protection Act dos Estados Unidos e
legislação semelhante em todo o mundo, onde aplicável aos nossos produtos e
serviços. Não recolhemos conscientemente informações pessoais de crianças sem
autorização adequada dos pais. Se o utilizador considerar que recolhemos
indevidamente informações pessoais de alguém menor de idade no seu país, deve
notificar-nos, utilizando os métodos descritos na secção “Contactos” e tomaremos
as medidas adequadas para investigar e resolver a questão imediatamente.
9. Aviso para residentes na Califórnia
A secção 1798.83 do Código Civil da Califórnia exige que informemos o utilizador de
que não partilhamos as suas informações pessoais com terceiros para fins de
marketing direto dos mesmos.
10. Atualizações a este Aviso de Privacidade para Aplicações
Periodicamente, poderemos atualizar este Aviso de Privacidade para Aplicações
e/ou o nosso Aviso de Privacidade por motivos legais, regulamentares ou
comerciais. Publicaremos quaisquer atualizações a este Aviso de Privacidade para
Aplicações juntamente com a data de entrada em vigor dessas atualizações na
aplicação ou em https://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx, conforme
aplicável.
Se efetuarmos quaisquer alterações substanciais à forma como recolhemos e
utilizamos as informações pessoais do utilizador, também tomaremos outras
medidas razoáveis para o informar (que podem incluir contactar o utilizador por
correio eletrónico, se tivermos o seu endereço de correio eletrónico). Se exigido por
lei, procuraremos obter o consentimento do utilizador para tais alterações
substanciais.

Exceto se proibido por lei, a continuação da utilização das aplicações pelo utilizador
após tais alterações confirmará que este leu e compreendeu o Aviso de Privacidade
para Aplicações atualizado.
11. Contactos
Se tiver questões ou dúvidas relativamente às nossas práticas de privacidade, o
utilizador pode enviar uma carta para o endereço postal indicado abaixo. Para nos
ajudar a responder de forma mais eficaz às suas questões, o utilizador deve incluir
as suas informações de contacto, o nome do Serviço ou Web site e uma descrição
detalhada do seu pedido ou questão relacionada com a privacidade.
McAfee LLC

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

Endereço de correio eletrónico: privacy@mcafee.com
Telefone: +1 972-963-7902

Se estiver localizado no Espaço Económico Europeu, o utilizador deve
escrever para:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
Telefone: +44 (0) 1753 217 500
Endereço de correio eletrónico: privacy@mcafee.com

