POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SACA SÓ
Esta Política de Privacidade estabelece os termos, condições e finalidades para as quais
o SACA SÓ, plataforma disponibilizada pela CLICKBRAIN ENTRETENIMENTO E
EDUCAÇÃO LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob n.º 29.240.740/0001-87,
com endereço a Rua Deputado Emilio Carlos, 702, 1º Andar, Sala 06, Osasco/SP, CEP
06028-000 (“CLICKBRAIN”), coleta, armazena, usa, compartilha, apaga e realiza
tratamento dos dados pessoais dos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS da plataforma
SACA SÓ, bem como as condições de segurança e confidencialidade das referidas
informações, e estabelece os procedimentos para que os titulares dos dados possam
exercer os seus direitos estabelecidos pelas leis de proteção de dados pessoais.
A leitura e compreensão desta Política de Privacidade é fundamental para que o
LICENCIADO e/ou USUÁRIO utilize o SACA SÓ. Assim, para utilização da
plataforma SACA SÓ, o USUÁRIO/LICENCIADO, se estiver de acordo com o
conteúdo desta Política de Privacidade (“Política”), deverá manifestar seu
consentimento livre, expresso e informado, sem reservas, acerca de todos os
itens dessa Política de Privacidade (“Política”) e dos Termo de Uso (“Termos”),
disponíveis por meio das URL:
https://site.sacaso.com.br/POLITICA_DE_PRIVACIDADE.pdf e
https://site.sacaso.com.br/TERMO_DE_USO.pdf,
a partir do clique no checkbox correspondente a “Declaro que li e aceito todos
as disposições dos Termos de Uso e Política de Privacidade”.

A presente Política de Privacidade pode ser visualizada a qualquer momento na
plataforma pelo link: https://site.sacaso.com.br/POLITICA_DE_PRIVACIDADE.pdf
A PRESENTE POLÍTICA PODE SER ATUALIZADA, ALTERADA OU SUBSTITUÍDA
PERIODICAMENTE PELO SACA SÓ, SEM PRÉVIO AVISO, EXCETO SE DE OUTRO
MODO PREVISTO POR LEI. Portanto, recomendamos que o USUÁRIO releia a Política
periodicamente para manter-se atualizado com a versão mais recente, com base na
data de atualização indicada ao seu término. Caso não concorde com esta Política, o
USUÁRIO deverá parar imediatamente de acessar o SACA SÓ.
1. Definições
1.1.
USUÁRIO: é toda e qualquer pessoa física que venha a utilizar o SACA SÓ,
manifestando seu consentimento acerca destes Termos, conforme indicado acima;
1.2.
LICENCIADO: é todo e qualquer USUÁRIO que realiza a contratação do SACA
SÓ com o intuito de ter acesso aos conteúdos pagos transmitidos, de titularidade da
CLICKBRAIN;
1.3.
SACA SÓ: é o meio de transmissão, distribuição, disponibilização dos conteúdos
de forma online pelo SACA SÓ ao LICENCIADO e ao USUÁRIO.
1.4.
CONTEÚDO: são os vídeos, games, ilustrações, textos e demais obras
intelectuais, sejam elas audiovisuais ou não, de cunho educacional que apresentam

conteúdos relativos à grade curricular do Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio e que é disponibilizada mensalmente aos USUÁRIOS no SACA SÓ;
2. Coleta e Processamento de Dados Pessoais
2.1.
A CLICKBRAIN, a fim de operar o SACA SÓ e de disponibilizar os CONTEÚDOS
deste, precisa coletar, diretamente, através do Website ou ainda por meio de potenciais
terceiros, as seguintes informações, dentre outros dados, dos LICENCIADOS e/ou
USUÁRIOS, que solicitem o acesso aos CONTEÚDOS: (i) nome e sobrenome; (ii) data
de nascimento; (iii) gênero; (iv) endereço de correspondência, residência e endereço
alternativo; (v) endereço de e-mail; (vi) telefone; (vi) número de documento de
identificação; (vii) país; (viii) idioma; (ix) escolaridade; (x) gostos e preferências
pessoais; (xi) informações de bases de dados financeiros, entre outros.
2.2.
O LICENCIADO e/ou USUÁRIO titular dos dados aceita livre, informada e
expressamente que o SACA SÓ poderá tratar, obter, compilar, compartilhar, atualizar,
coletar, processar, reproduzir e/ou dispor dos dados dos LICENCIADOS e/ou
USUÁRIOS ou informações pessoais, de forma parcial ou total, para os fins expressos
nos Termos e Condições desta Política de Privacidade.
2.3.
Para solicitar a inscrição e o acesso aos CONTEÚDOS, o SACA SÓ poderá
coletar as informações pessoais, indicadas no item 2.1 desta Política. O LICENCIADO
e/ou USUÁRIO expressamente autorizam o uso destas informações de acordo com o
propósito aqui informado.
3. Informações Pessoais Coletadas por meio do SACA SÓ
3.1.
O SACA SÓ coleta e armazena os dados pessoais de um LICENCIADO e/ou
USUÁRIO quando do seu acesso aos CONTEÚDOS disponibilizados no SACA SÓ e de
sua inserção neste, podendo armazenar estas informações pessoais a fim de aprimorar
a experiência de navegação do USUÁRIO na plataforma.
3.2.
O SACA SÓ também pode coletar dados automaticamente pelo seu uso,
independentemente de seu fornecimento ativo pelo USUÁRIO. A cada acesso ao SACA
SÓ, pelo USUÁRIO, são obtidos dados, tais como, mas não se limitando a, cookies,
web beacons, log files ou outras tecnologias, nome de domínio; tipo de navegador e
sistema operacional; endereço IP; páginas da Web visitadas pelos LICENCIADOS e/ou
USUÁRIOS; links selecionados pelos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS; quantidade de
tempo das visitas dos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS; atividades dos LICENCIADOS
e/ou USUÁRIOS no website e aplicativo; URL de origem ou páginas da Web que
trouxeram os LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS para a Plataforma; identificação do
dispositivo ou identificação alternativa quando exigido pelo provedor de plataforma;
informações de localização física.
4. Uso de cookies, web beacons e outras tecnologias similares
4.1. O SACA SÓ e seus provedores de serviços externos podem coletar informações
pessoais a partir do uso de tecnologias e metodologias, como cookies, tags, web

beacons ou outras tecnologias similares que permitem o rastreamento de LICENCIADO
e/ou USUÁRIO que navega no SACA SÓ.
4.1.1. Cookies: Os cookies são pequenos conjuntos de dados que são
armazenados em um computador através do seu navegador.
4.1.2. Web beacons ou abas de pixels: são pequenas sequências de caracteres
colocadas em uma página da Web ou em uma mensagem de e-mail com
o objetivo de transferir informações.
4.2. Os cookies e outras tecnologias referidas nesta seção permitem que o SACA SÓ
reconheça os LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS e as informações de preferências
destes, para fins de facilitar a administração efetiva dos CONTEÚDOS no SACA SÓ.
4.2.1. Os cookies ajudam a estabelecer uma sessão ao LICENCIADO e/ou
USUÁRIO e permitem que um servidor forneça aos LICENCIADOS e/ou
USUÁRIOS do website e/ou aplicativo informações, propagandas e
CONTEÚDOS adequados.
4.3. O SACA SÓ também usa cookies para garantir que os LICENCIADOS e/ou
USUÁRIOS obtenham as informações solicitadas, para autenticar sua autoridade para
acessar o SACA SÓ e monitorar seu uso com o objetivo de aprimorá-lo de acordo com
as necessidades dos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS.
4.4. Caso o LICENCIADO e/ou USUÁRIO não queira que suas informações pessoais
sejam coletadas por meio de cookies, poderá alterar as preferências em seu próprio
dispositivo. Contudo, algumas funcionalidades do SACA SÓ podem não funcionar
corretamente.
5.

Objetivos do Processamento de Informações

5.1.
A coleta, armazenamento, uso, compartilhamento, processamento e tratamento
de informações pessoais dos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS é necessária para os
seguintes objetivos: (i) implementar e operar o SACA SÓ; (ii) envio de ofertas e/ou
comunicações aos LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS tendo em conta suas preferências
ou comportamentos anteriores; (iii) subcontratar terceiros para processar as
informações e/ou realizar qualquer outra atividade requerida pelo SACA SÓ; (iv) outros
objetivos estabelecidos nos Termos e Condições e nesta Política Privacidade, bem
como na legislação brasileira; e (v) análise estatística e de mercado, desenvolvimento
e melhoria dos CONTEÚDOS, iniciativas comerciais e promocionais; atualização de
dados; identificação de quais dos CONTEÚDOS ou vídeos poderiam interessar os
LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS; identificação e prevenção de fraude, lavagem de
dinheiro e outras atividades criminosas; levar a cabo controles regulatórios e para fins
de pesquisa de mercado.
5.2.
Mediante a aceitação desta Política de Privacidade, o LICENCIADO autoriza a
CLICKBRAIN a administrar, obter, compilar, compartilhar, atualizar, coletar, processar,
reproduzir e/ou descartar seus dados ou informações pessoais, parcial ou totalmente,
bem como para transferir tais dados ou informações, no todo ou em parte, para outros

países, incluindo o país de origem do SACASÓ, para os fins acima indicados e/ou para
que o SACASÓ possa oferecer seus CONTEÚDOS existentes e futuros para os
LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS, nos termos desta Política.
5.3.
Além disso, o LICENCIADO e/ou USUÁRIO autoriza a CLICKBRAIN a
compartilhar seus dados com os LICENCIADOS e/ou USUÁRIOS e outras entidades
com as quais a CLICKBRAIN tem acordos comerciais, para os fins acima expressos e
estes terceiros serão obrigados a cumprir esta Política de Privacidade. O LICENCIADO
autoriza expressamente a CLICKBRAIN a compartilhar suas informações pessoais e as
do USUÁRIO para serem utilizadas para fins estatísticos, comerciais e para cumprir os
propósitos acima mencionados e outros fins autorizados pela lei, bem como para
cumprimento a decisões judiciais ou administrativas das autoridades competentes, para
operações societárias envolvendo a CLICKBRAIN que demandem tal compartilhamento
para continuidade dos serviços e para proteção de seus interesses em qualquer tipo de
conflito, incluindo ações judiciais.

6.

Segurança e Confidencialidade

6.1. Para garantir a proteção da privacidade e confidencialidade das informações, o
SACA SÓ conta com medidas como criptografia de dados, encerramento automático de
sessão por inatividade e bloqueio automático de acesso não autorizado, bem como
demais práticas de natureza padrão, observando ainda as demais diretrizes previstas
na legislação brasileira, primordialmente no Decreto nº↨ 8.771/2016

7.

Dados sobre menores de 18 anos

7.1.
O aplicativo SACASÓ permite que crianças e adolescentes menores de idade
sejam USUÁRIOS. Contudo, se o indivíduo que deseja ser USUÁRIO da Plataforma
SACA SÓ for menor de idade, o processo de inscrição, incluindo o fornecimento de
dados, bem como a aceitação dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, devem
ser feitos diretamente por um dos seus responsáveis legais ou, se o menor diretamente
prosseguir com estas ações, deve obter a autorização de um destes antes de executar
essas ações.
7.2.
O SACA SÓ monitorará e assegurará o uso adequado dos dados pessoais das
crianças e adolescentes menores de idade, garantindo que sejam observados seus
direitos fundamentais. Contudo, o SACA SÓ não poderá ser responsabilizado caso esta
informação seja omitida quando do cadastro do USUÁRIO.
8.

Atualização dos dados pessoais dos usuários

8.1. O LICENCIADO pode atualizar seus dados pessoais, ou os do USUÁRIO, no SACA
SÓ, fazendo uso de sua senha pessoal e intrasferível. Da mesma forma, o LICENCIADO
poderá acessar o SACA SÓ, para determinar o tipo de correspondência ou informação
que deseja receber, ou solicitar que o SACA SÓ não lhe envie correspondência ou

solicite que não seja contatado por um terceiro para oferecer-lhe um bem ou serviço
relacionado ao SACA SÓ.
9.

Tratamento de dados pessoais sensíveis

9.1. Em regra, o SACA SÓ não processará dados pessoais sensíveis. Entende-se por
dados sensíveis aqueles que afetam a privacidade do proprietário desses dados; cujo
uso indevido possa gerar a discriminação da pessoa, como aqueles que revelam origem
racial ou étnica; orientação política; convicções religiosas ou filosóficas; ser membro de
sindicatos, organizações sociais ou de direitos humanos; aqueles relacionados à saúde,
vida sexual e dados biométricos; ou ainda que possam ser utilizados para formar um
perfil comportamental de uma pessoa natural, se identificada.
9.2. Caso haja coleta de tais dados, estes serão tratados observando-se
cuidadosamente as disposições das leis aplicáveis e esta Política de Privacidade. Os
proprietários serão informados de que não serão obrigados, em qualquer caso, a
autorizar o tratamento de dados sensíveis e, portanto, a prestação de nossos serviços
não é condicionada à entrega de informações desta natureza.
10.

Da exclusão dos dados coletados

Qualquer informação coletada poderá ser excluída quando deixar de ser necessária ou
pertinente para a finalidade que justificou a sua coleta e tratamento, sendo certo que
nenhum dado pessoal trafegará no SACA SÓ ou será armazenado em qualquer local,
físico ou remoto, após a sua exclusão.
Ainda, o USUÁRIO e/ou LICENCIADO declara-se ciente de que, mesmo nestes últimos
casos, a SACA SÓ respeitará o prazo de armazenamento mínimo de informações
determinado pela legislação brasileira.
11.

Procedimento para o exercício dos direitos dos titulares de informações

12.1. Para exercer os direitos conferidos pela lei aplicável, inclusive para confirmação
da existência de tratamento de dados, para acesso a estes, correção, anonimização,
bloqueio ou eliminação, bem como exercício de seu direito à portabilidade e demais, os
LICENCIADOS e/ou USUÁRIO poderão apresentar solicitações para o seguinte
endereço eletrônico: sacaso@sacaso.com.br e a CLICKBRAIN seguirá os
procedimentos legais correspondentes.
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