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EDUCASH 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

 

Bem vindo à Política de Privacidade do Game EDUCASH! 

 

O objetivo deste documento é que você USUÁRIO entenda como a EDUCAR 3.0 GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA-EPP (“EDUCAR 3.0”), empresa criadora do EDUCASH, realiza o tratamento 

dos seus dados pessoais e quais dados são realmente tratados. 

 

O EDUCASH é um jogo desenvolvido com supervisão de pedagogos, pesquisadores e 

especialistas na área de educação com o objetivo de promover o aprendizado lúdico, 

divertido e orientado a áreas de conhecimento, bem como o desenvolvimento de 

competências socioemocionais e de cidadania, na formação para a vida. Experiência de 

empatia, persistência, tolerância à frustração, curiosidade e alteridade garantem a 

imersão em situações do jogo que levam à reflexão para o planejamento pessoal, a 

partir da abertura a novas experiências exploradas na resolução de problemas no 

storytelling do jogo, o que fortalece a autonomia na experiência em tomar decisões e 

transferi-las para as relações da vida. 
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QUEM É O USUÁRIO 

 

Qualquer pessoa física, independente da idade. 

 

DADOS PESSOAIS TRATADOS E SUA FINALIDADE 

 

Login e Senha: 

Tratam-se de dados que são solicitados do USUÁRIO para: 

(a) que o USUÁRIO possa ter acesso exclusivo aos seus resultados no EDUCASH; 

(b) que a EDUCAR 3.0 possa distinguir seus usuários a fim de dar-lhes suporte 

eficiente; 

(c) que a EDUCAR 3.0 possa executar os serviços e personalizar a experiência do 

USUÁRIO. 
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SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS 

 

A EDUCAR 3.0  adota uma série de medidas de segurança projetadas para proteger as 

suas informações pessoais e mantê-las confidenciais (a não ser que elas sejam 

naturalmente não confidenciais, por exemplo, informações publicamente disponíveis, 

como conteúdo gerado pelo utilizador, classificações de tabelas de liderança e 

pontuações, etc.). Também tomamos medidas para assegurar que as informações 

pessoais recolhidas estejam protegidas de mau uso e de alterações indevidas. Além 

disso, exigimos que eventuais fornecedores que processam informações pessoais em 

nosso nome também tomem uma série de medidas de segurança projetadas para ajudar 

a proteger as suas informações pessoais. 
 

TEMPO DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Todos os dados pessoais do USUÁRIO tratados nos termos desta Política de Privacidade 

serão excluídos pela EDUCAR 3.0 nos seguintes casos: 

 

(a)  extinção do Contrato ou desativação da sua conta no game EDUCASH; 

(b) cancelamento do consentimento; 

(c) solicitação do USUÁRIO; 

 

Como exceção, não excluiremos os seus dados pessoais quando: 

  

(a) ainda houver interesse legítimo da EDUCAR 3.0 em tratá-los; 

(b) forem necessários para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; 

(c) forem necessários para a execução do contrato; 

(d) forem necessários para a proteção a vida ou da incolumidade física do USUÁRIO ou 

de terceiro; 

(e) forem necessários para o exercício regular de direitos em processo judicial ou 

administrativo. 

 

Em todo o caso, não reteremos nem usaremos as suas informações pessoais por mais 

tempo do que o necessário para os fins descritos nesta Política de Privacidade. Por 

motivos técnicos, cópias residuais das informações que foram removidas da sua conta 

e/ou propriedades podem permanecer nos nossos sistemas de backup durante cerca de 

um mês. 

 

DIREITOS DO USUÁRIO 

 

São direitos do USUÁRIO: 

 

(a) confirmar a existência de tratamento; 

(b) solicitar e ter acesso a seus dados; 
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(c) solicitar e ter corrigido dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(d) solicitar e ter a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 

(e) solicitar e ter a portabilidade de seus dados à outro fornecedor de serviço ou 

produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 

autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;      

(f) solicitar e ter a eliminação dos seus dados pessoais tratados com o seu 

consentimento; 

(g) solicitar e ter informação sobre quais entidades públicas e privadas a Educar 

realizou uso compartilhado de dados; 

(h) solicitar e ter informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa; 

(i) revogar seu consentimento a coleta de algum dado. 

 

POLÍTICA PAIS E FILHOS 

 

A EDUCAR 3.0 não coleta e/ou armazena informações de crianças com menos de 12 anos 

de idade ou abaixo do limite de idade relevante em outras jurisdições onde a criança 

está localizada. No entanto, podemos recolher informações técnicas necessárias para a 

prestação do serviço e para o suporte das nossas operações internas de todos os 

utilizadores das nossas propriedades Se os pais acreditarem que recolhemos 

acidentalmente outras informações pessoais dos seus filhos ou que usamos as 

informações pessoais dos seus filhos para outro fim, podem entrar em contato conosco 

através da seção “Entre em contato conosco” abaixo. 

 

Reconhecemos a necessidade especial de proteção das informações pessoais de 

crianças. Pedimos encarecidamente aos pais para que instruam os seus filhos, quando 

estiverem online, a nunca divulgarem os seus nomes reais, endereços, números de 

telefone ou outras informações pessoais sem a sua permissão. O tratamento de dados 

pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em 

destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. 

 

A EDUCAR 3.0 também recomenda que os pais se familiarizem com os controles parentais 

disponíveis em consoles, telemóveis, tablets e outros dispositivos que dão aos seus filhos 

e que acompanhem as suas atividades online. Os pais devem contatar a Educar 3.0 

imediatamente caso tenham alguma preocupação. Consulte a seção “Entre em contato 

conosco” abaixo para obter mais detalhes. 

 

DO NÃO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

O EDUCASH não permite que seus usuários interajam entre si ou troquem qualquer tipo 

de dado pessoal. Trata-se de um jogo single-player (um único usuário em plataforma de 

jogo por vez) e portanto o app não permite compartilhamento de informações pessoais 
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fornecidas pelo usuário com terceiros e não compartilha localização física do usuário 

com outras pessoas. 

 

A EDUCAR 3.0 não contempla e não permite qualquer finalidade de divulgação de 

anúncios de publicidade dentro do EDUCASH ou quaisquer interações com sites de redes 

sociais. 

 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

 

Para exercer seus direitos descritos acima ou fazer qualquer comunicação referente a 

esta política de privacidade, entre em contato conosco exclusivamente por meio do e-

mail suporte@educar30.com.br. 

 

EDUCAR 3.0 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP, sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 13.171.929/0001-25, com sede à Rua Cayowaá, nº 1590, conj. 114, Bairro Sumaré, 

São Paulo/SP, CEP 01258-010 


