
Introdução 

Esta é a Política de Privacidade dos Software desenvolvido pela Eltok. Nesta Política de 

Privacidade, eu me refiro ao meus aplicativos e serviços como "Aplicação". Leia mais sobre as 

permissões solicitadas. 

O uso da Aplicação significa que você concorda com os termos desta Política de Privacidade. Se 

você não concorda com os termos desta Política de Privacidade, não use a Aplicação. 

Informações 

Quando você instala o Aplicativo em seu dispositivo, essas permissões são necessárias: 

Localização e acesso as pastas. Não coleciono informações sobre você a partir do dispositivo 

Localização. Atualmente, eles são usados para ajudar no preenchimento do endereço. 

A permissão de pastas é usada para poder guardar a informações digitadas na aplicação para 

evitar qualquer perca de informações. 

Serviço de cadastro através de redes sociais ou e-mails. 

O aplicativo permite que você fazer login através do Facebook ou e-mail e assim por diante. 

Não sou responsável pela partilha das suas informações a terceiros, porque a 

O usuário decide o que enviar, onde enviar e o destinatário. O aplicativo também usa um 

serviço que apenas exibe uma pequena bandeira. 

Cadastro de usuários. 

Todos os cadastros dos usuários são usados apenas para o registro do usuário, e não é passado 

para terceiros, de forma que somente a empresa que utiliza o aplicação tem o endereço para 

poder prestar o serviço desejado. 

Era 

O aplicativo é direcionado a todos. 

Notificação de mudanças 

Reservei o direito a meu critério de fazer alterações nesta Política de Privacidade. Você pode 

rever. 

Atualizações da minha Política de Privacidade a qualquer momento através de links na conta 

do Google Play. Eu me reservo o direito de modificações esta política de tempos em tempos, 

por isso, revise-a com freqüência. 

Se eu fizer alterações materiais nesta política, notificarei você publicando uma Política de 

Privacidade revisada ou conforme exigido por lei. Você concorda em revisar periodicamente a 

Política de Privacidade para que esteja ciente de quaisquer modificações. Você concorda que o 

seu uso continuado da Aplicação após eu publicar uma revisão 

Política de privacidade ou fornecer um aviso sobre os meus pedidos constitui a sua aceitação 

da revisão 

Política de Privacidade. Se você não concorda com os termos da Política de Privacidade, não 

deve usar o 



Aplicação. 

 

1 de 2 

POLÍTICA DE PONTO DE REPRODUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARER PARA APLICAÇÕES 

ANDROIDES 

GERADO POR ELTOK.COM.BR 

2 de 2 

Informações de contato 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco no 

administrativo@eltok.com.br. Qualquer informação de identificação pessoal fornecida em sua 

conexão com perguntas relacionadas a esta Política de Privacidade será usada exclusivamente 

para responder ao inquérito e consistente com a minha Política de Privacidade. 
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