PRIVACIDADE E AVISO LEGAL

Política de privacidade
A Volvo do Brasil, enquanto controladora de dados pessoais, aprecia seu interesse
e utilização do nosso Aplicativo e respeita seus direitos de privacidade, seguindo
rigorosamente os termos das leis e regulamentações de proteção de dados
pessoais aplicáveis.

Este documento denominado Política de Privacidade tem a finalidade de
estabelecer regras sobre obtenção, uso e armazenamento dos dados e informações
coletadas dos usuários, além do registro de suas atividades no Aplicativo.

Ao instalar e utilizar o Aplicativo, os usuários concordam com os termos e aceitam
a Política de Privacidade.

Tipos de informações coletadas
Ao se cadastrar e utilizar o Aplicativo, a Volvo poderá coletar, acessar e armazenar
as seguintes informações pessoais:
● Dados de usuário: nome completo e e-mail;
● Informações de geolocalização: caso a função GPS do dispositivo seja
habilitada pelo usuário diretamente no aparelho celular;
● Histórico de rotas vinculadas ao usuário;
● Comunicações: ao enviar algum comentário e/ou dúvida pelo Aplicativo, o
teor dessa comunicação será registrado.
Você, enquanto titular dos dados, tem o direito de solicitar à Volvo o acesso aos
seus dados pessoais, bem como a retificação, eliminação ou a restrição ao
tratamento dos mesmos. Também pode discordar quanto ao tratamento dispensado
ou pedir a portabilidade destes.

Contudo, deverá ter em conta que a Volvo pode não ser, necessariamente, obrigada
a cumprir com o pedido de eliminação, restrição, objeção ou portabilidade dos
dados. A avaliação da legitimidade desse pedido será sempre feita caso a caso e
com base nas obrigações legais da Volvo e nas eventuais exceções a esses
mesmos direitos.

Finalidades do uso de Dados e Informações:
Os dados acima indicados poderão ser utilizados pela Volvo para as seguintes
finalidades:
a) Resposta a eventuais dúvidas e/ou solicitações;
b) Cumprimento de ordem e autoridade judicial e/ou administrativa;
c) Exercício do direito no âmbito administrativo e/ou judicial;
d) Realização de estatísticas de utilização e objeto da navegação/ operação do
Aplicativo;
e) Contato por telefone, e-mail, mala direta e/ou outros meios de comunicação,
diretamente pela Volvo, por outras empresas do Grupo Volvo ou por meio de
terceiro, que o fará em nome da Volvo, em estrito cumprimento à legislação
atinente, para publicações relacionadas ao tema de Segurança no Trânsito.

A Volvo pode, caso seja necessário para o processamento de dados pessoais ou
por imposição de leis ou regulamentos, compartilhar os seus dados pessoais com
outra empresa do Grupo Volvo, incluindo empresas fora do território nacional e
da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu (UE/EEE). A Volvo também
poderá, caso seja necessário para o processamento de dados pessoais,
compartilhar os seus dados pessoais com outras empresas e fornecedores,
incluindo empresas e fornecedores fora do território nacional e da UE/EEE.

Nestas situações, a Volvo garantirá a implementação de salvaguardas adequadas
que proporcionem níveis de proteção apropriados dos seus dados pessoais, de
acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.

Em nenhuma hipótese a Volvo irá vender informações pessoais coletadas em
seu Aplicativo.

Por meio do cadastro e/ou utilização, o usuário autoriza tal uso, expressando
seu consentimento sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento de
dados pessoais e, inclusive, sobre o enriquecimento dos dados coletados por
quaisquer meios, desde que legítimos e lícitos.

Período de tempo do uso de dados do usuário
A Volvo manterá os seus dados pessoais enquanto o seu cadastro estiver ativo, até
o período de 06 (seis) meses após eventual pedido de exclusão. Expirado esse
período, a Volvo excluirá todos os registros existentes e vinculados ao seu usuário.

Medidas de segurança
A Volvo adota as medidas de segurança que estão ao seu alcance, com o fim de
proteger a confidencialidade, segurança e integridade dos usuários do
seu Aplicativo. Porém, no ambiente da web não é possível garantir segurança
absoluta. Deste modo, a Volvo se exime de quaisquer responsabilidades por
eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco
de dados do Aplicativo.

Dados embarcados ou cache
Ao visualizar este Aplicativo, nós podemos armazenar informações no seu
dispositivo na forma de dados embarcados ou cache. Esses dados são os
relacionadas ao seu histórico de rotas, trechos perigosos, com latitude/longitude
destes pontos, e eles possibilitam o funcionamento offline do Aplicativo. A
informação armazenada em tais dados pode também monitorar o comportamento
de um usuário.

O Grupo Volvo usa os dados embarcados/cache para reunir estatísticas de visitação
enquanto você utiliza o Aplicativo. Com isso, nós esperamos fornecer o máximo de
informações relevantes para nossos usuários.

Contato
Caso você tenha alguma dúvida sobre essa Política de Privacidade e/ou queria
fazer alguma solicitação/reclamação, não hesite em entrar em contato com a Volvo,
por meio do endereço de e-mail do Programa Volvo de Segurança no Trânsito
(PVST): pvst.br@volvo.com

Disposições gerais
A Volvo se reserva ao direito de atualizar e/ou modificar essa Política de Privacidade
a qualquer momento, cabendo ao usuário fazer sua verificação a cada acesso ao
Aplicativo.

A presente Política de Privacidade será interpretada de acordo com a legislação
brasileira, sendo eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer
questões não anteriormente solucionadas de forma amigável pelas partes
envolvidas.

Essa Política de Privacidade foi escrita em português. Havendo tradução desta
Política de Privacidade para qualquer idioma que não o Português, e havendo
diferença entre as versões, a versão em português deverá prevalecer.

