
Para receber informações sobre os seus dados pessoais, os propósitos e as partes de 
informação que são compartilhadas, entre em contato com o Proprietário. Controlador 
de Dados e Proprietário. 

Cibus 

E-mail de contato do Proprietário: contato@cibus.app.br Tipos de Dados coletados: 

Nome, e-mail, nascimento, sexo, telefone, abastecimento, carro e manutenção do 
veículo. 

Outros Dados Pessoais recolhidos podem ser descritos em outras seções desta política 
de privacidade ou pelo texto explicativo específico apresentado no contexto da coleta de 
Dados. Os Dados Pessoais podem ser livremente fornecidos pelo Usuário, ou coletados 
automaticamente quando se utiliza este Aplicativo. Qualquer uso de Cookies - ou de 
outras ferramentas de rastreamento - pelo este Aplicativo ou pelos proprietários dos 
serviços terceirizados utilizados por este Aplicativo, salvo indicação em contrário, 
servem para identificar os Usuários e lembrar as suas preferências, com o único 
propósito de fornecer os serviços requeridos pelos Usuários. O não fornecimento de 
determinados Dados Pessoais pode tornar impossível para este Aplicativo prestar os 
seus serviços. 

O Usuário assume a responsabilidade pelos Dados Pessoais de terceiros publicados ou 
compartilhados por meio deste serviço (este Aplicativo) e confirma que tem o 
consentimento da parte terceira para fornecer Dados para o Proprietário. Modo e local 
de processamento dos Dados Método de processamento 

O Controlador de Dados processa os dados de Usuários de forma adequada e tomará 
as medidas de segurança adequadas para impedir o acesso não autorizado, 
divulgação, alteração ou destruição não autorizada dos Dados. O processamento de 
dados é realizado utilizando computadores e /ou ferramentas de TI habilitadas, 
seguindo procedimentos organizacionais e meios estritamente relacionados com os fins 
indicados. Além do Controlador de Dados, em alguns casos, os Dados podem ser 
acessados por certos tipos de pessoas envolvidas com a operação do site 
(administração, vendas, marketing, administração legal do sistema) ou pessoas 
externas (como fornecedores terceirizados de serviços técnicos, carteiros, provedores 
de hospedagem, empresas de TI, agências de comunicação) nomeadas, quando 
necessário, como Processadores de Dados por parte do Proprietário. A lista atualizada 
destas partes pode ser solicitada a partir do Controlador de Dados a qualquer momento. 
Lugar 

Os dados são processados nas sedes de operação do Controlador de Dados, e em 
quaisquer outros lugares onde as partes envolvidas com o processamento estejam 



localizadas. Para mais informações, por favor entre em contato com o Controlador de 
Dados. Período de conservação 

Os Dados são mantidos pelo período necessário para prestar o serviço solicitado pelo 
Usuário, ou pelos fins descritos neste documento, e o Usuário pode solicitar o 
Controlador de Dados para que os suspenda ou remova. Informações adicionais sobre 
a coleta e processamento de Dados Ação jurídica 

Os Dados Pessoais dos Usuários podem ser utilizados para fins jurídicos pelo 
Controlador de Dados em juízo ou nas etapas conducentes à possível ação jurídica 
decorrente de uso indevido deste serviço (este Aplicativo) ou dos serviços relacionados. 
O Usuário declara estar ciente de que o Controlador dos Dados poderá ser obrigado a 
revelar os Dados Pessoais mediante solicitação das autoridades governamentais. 
Informações adicionais sobre os Dados Pessoais do Usuário 

Além das informações contidas nesta política de privacidade, este Aplicativo poderá 
fornecer ao Usuário informações adicionais e contextuais sobre os serviços específicos 
ou a coleta e processamento de Dados Pessoais mediante solicitação. Logs do sistema 
e manutenção 

Para fins de operação e manutenção, este Aplicativo e quaisquer serviços de terceiros 
poderão coletar arquivos que gravam a interação com este Aplicativo (Logs do sistema) 
ou usar, para este fim, outros Dados Pessoais (tais como endereço IP). As informações 
não contidas nesta política 

Mais detalhes sobre a coleta ou processamento de Dados Pessoais podem ser 
solicitados ao Controlador de Dados, a qualquer momento. Favor ver as informações de 
contato no início deste documento. Os direitos dos Usuários 

Os Usuários têm o direito de, a qualquer tempo, consultar o Controlador de Dados para 
saber se os seus Dados Pessoais foram armazenados e saber mais sobre o conteúdo e 
origem, verificar a sua exatidão ou para pedir que sejam complementados, cancelados, 
atualizados ou corrigidos, ou que sejam transformados em formato anônimo ou 
bloquear quaisquer dados mantidos em violação da lei, bem como se opor ao seu 
tratamento por quaisquer todas as razões legítimas. Os pedidos devem ser enviados 
para o Controlador de Dados usando a informação de contato fornecida acima. 

Este Aplicativo não suporta pedidos de “Não Me Rastreie”. Para determinar se qualquer 
um dos serviços de terceiros que utiliza honram solicitações de “Não Me Rastreie”, por 
favor leia as políticas de privacidade. Mudanças nesta política de privacidade 

O Controlador de Dados se reserva o direito de fazer alterações nesta política de 
privacidade a qualquer momento, mediante comunicação aos seus Usuários nesta 
página. É altamente recomendável que esta página seja consultada várias vezes em 
relação à última modificação descrita na parte inferior. Se o Usuário não concorda com 
qualquer das alterações da Política de Privacidade, o Usuário deve cessar o uso deste 



serviço (este Aplicativo) e pode solicitar ao Controlador de Dados que apague os Dados 
Pessoais. Salvo disposição em contrário, a atual política de privacidade se aplica a 
todos os Dados Pessoais dos Usuários que o Controlador de Dados tiver. Informações 
sobre esta política de privacidade 

 


