
Privacidade e Termos 
  
Bem-vindo ao Descubracursed.com.br (“Experiência”)! Este documento de Privacidade e Termos 
(“Termos”) explica as nossas práticas e termos de privacidade relativos a essa Experiência. 

Você deve ter pelo menos 16 de idade para interagir com essa Experiência. A Experiência e seus 
conteúdos e serviços (a “Experiência”) são somente para fins de entretenimento. Esta Experiência está 
sendo proporcionada para você pela Netflix International B.V. Em caso de dúvidas sobre as nossas 
práticas de privacidade, esta Experiência ou estes Termos, entre em contato conosco por e-mail em 
experience@netflix.com. Inclua o nome da Experiência se você entrar em contato conosco. 

Coleta e Uso de Informações 

Quando você interage conosco, algumas informações são coletadas automaticamente. Exemplos de 
informações incluem: o tipo de sistema operacional do seu computador, características de dispositivo e de 
software (como tipo e configuração), URLs de encaminhamento, endereço IP (que pode nos informar sua 
localização geral), estatísticas sobre pageviews (visualização de página) ou interações com atividades, e 
informações sobre navegador e registro de servidor web padrão. Essas informações são coletadas por 
meio de tecnologias como cookies, pixel tags (“pixels”) e web beacons. Usamos essas informações de 
apoio a operações internas, como para a realização de pesquisas e análises para abordar o desempenho da 
nossa Experiência, e para gerar relatórios agregados ou desidentificados para nosso uso.  

A Experiência pode usar cookies de suporte ao desempenho do nosso site e lembre-se das escolhas você 
tiver feito, tais como idioma preferido. Você pode modificar as configurações do seu navegador para 
controlar se o seu computador ou outro dispositivo aceita ou recusa cookies. Se você optar por recusar 
cookies, talvez você não consiga usar alguns recursos interativos dessa Experiência ou de algumas das 
suas Experiências. Você pode excluir cookies do seu navegador; entretanto, isso significa que as 
configurações ou preferências gerenciadas pelos cookies também serão excluídas e você poderá precisar 
recriá-las. Dependendo do seu dispositivo móvel, talvez você não consiga controlar tecnologias de 
rastreamento através das configurações. O e-mails que enviamos podem incluir um web beacon ou 
tecnologia semelhante que nos permite saber se você recebeu ou abriu o e-mail e se clicou em algum link 
no e-mail.  

A Experiência pode usar Google Analytics, um serviço de web analytics oferecido pelo Google. O Google 
Analytics nos ajuda a coletar dados analíticos e estatísticos sobre a Experiência. Em nosso nome, o 
Google processa essas informações para analisar o uso da Experiência, criar relatórios sobre as atividades 
da Experiência, e fornecer outros serviços relacionados à Experiência e ao uso da internet para nós. Se 
você tiver alguma dúvida ou preocupação com relação às práticas de privacidade do Google Analytics, 
você pode examinar suas política de privacidade em https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

Com a sua permissão, esta Experiência usará informações da câmera e dos sensores de movimento e 
orientação do seu dispositivo móvel. Além disso, a Experiência oferece a capacidade de registrar 
imagens e vídeos, salvando em seu dispositivo móvel. Nós não coletamos, nem compartilhamos essas 
imagens e vídeos. Também não acessamos ou usamos as imagens e vídeos da biblioteca do seu 
dispositivo, não guardamos registros da atividade do seu dispositivo, nem realizamos atividades 
similares sem a sua permissão. 
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A Experiência poderá lhe dar a opção de compartilhar informações por e-mail, rede social ou outros 
aplicativos de compartilhamento, usando os clientes e aplicativos no seu dispositivo inteligente. Os 
plugins sociais (inclusive aqueles oferecidos pelo Facebook, Twitter, Instagram, e Pinterest) permitem o 
compartilhamento de informações nessas plataformas. Os plugins e aplicativos sociais são operados pelas 
próprias redes sociais e estão sujeitos aos seus termos de uso e políticas de privacidade. 

Divulgação de Informações 
Podemos divulgar suas informações para algumas finalidades e para terceiros, conforme descrito abaixo: 

● A família de empresas Netflix: Podemos compartilhar suas informações entre a família de 
empresas Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) conforme necessário para processamento 
e armazenamento de dados, fornecimento de suporte ao cliente, desenvolvimento de conteúdo, e 
outros finalidades descritas na Seção de Uso das Informações deste documento.  

● Podemos utilizar outras empresas, agentes ou contratados (“Fornecedores de Experiência”) para 
realizar serviços em nosso nome ou para nos ajudar a proporcionar essa Experiência para você. 
Por exemplo, podemos usar os Fornecedores de Experiência para fornecer infraestrutura e 
serviços de TI (como hospedagem da Experiência). Não autorizamos Fornecedores de 
Experiência a utilizar informações exceto as que sejam relacionadas ao fornecimento dos serviços 
deles, observados os seguintes aspectos de segurança. Nós e nossos Fornecedores de Experiência 
poderemos divulgar e de outra forma utilizar informações quando nós ou eles acreditarmos que a 
divulgação seja necessária para (a) o cumprimento de lei, regulamento, processo judicial ou 
solicitação governamental, (b) o cumprimento destes Termos, inclusive para a investigação de 
possíveis violações dos mesmos, (c) para a detecção, prevenção ou a resolução de suspeitas de 
atividades ilegais, segurança ou problemas técnicos, ou (d) para proteção contra danos aos 
direitos, à propriedade ou à segurança da Netflix ou de nossos parceiros de conteúdo, usuários ou 
público, conforme determinado ou permitido por lei. 

Tomamos medidas administrativas, lógicas, físicas e gerenciais para proteger as suas informações contra 
perda, roubo e acesso, modificação e uso não autorizado. Poderemos reter informações conforme exigido 
ou permitido pelas leis e regulamentações aplicáveis, inclusive para atender aos propósitos descritos 
nestes Termos. 

Se, no curso do compartilhamento de informações, transferirmos informações pessoais para países fora do 
Espaço Econômico Europeu e em outras regiões com leis de proteção de dados abrangentes, garantiremos 
que as informações sejam transferidas de acordo com estes Termos e conforme permitido pelas leis 
vigentes sobre proteção de dados. 

Suas Informações e seus Direitos 
Você poderá solicitar acesso às suas informações pessoais ou corrigir ou atualizar informações pessoais 
desatualizadas ou imprecisas que tenhamos sobre você. Você poderá se opor ao processamento das suas 
informações pessoais, solicitar que limitemos o processamento das suas informações pessoais, ou solicitar 
a portabilidade das suas informações pessoais. Se tivermos coletado e processado suas informações 
pessoais com o seu consentimento, você poderá retirar seu consentimento a qualquer tempo. Se você 
retirar o seu consentimento, isso não afetará a legalidade do processamento que tivermos realizado antes 
da retirada, nem afetará o processamento das suas informações pessoais que tiver sido realizado 
legalmente que não por meio de consentimento.  

Para fazer solicitações, ou em caso de outro assunto relativo às nossas práticas de privacidade, entre em 
contato com o nosso Responsável pela Proteção de Dados/Escritório de Proteção de Dados em 
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experience@netflix.com. Respondemos a todas as solicitações que recebemos dos indivíduos que 
desejem exercer seus direitos de proteção de dados de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.  

Você tem o direito de reclamar para uma autoridade de proteção de dados sobre nossa coleta e nosso uso 
das suas informações pessoais. Nosso principal estabelecimento na União Europeia é a Holanda.  

Uso pretendido da Experiência 
A Experiência e as atividades ou os conteúdos relacionados são apenas para seu uso pessoal e não 
comercial. Durante o seu uso da Experiência, concedemos-lhe uma licença limitada, não-exclusiva e 
intransferível para acessar o conteúdo e as atividades da Experiência. Exceto com relação à licença 
limitada mencionada acima, nenhum direito, título ou interesse será transferido para você. Você concorda 
em não usar a Experiência para apresentações públicas. Você é responsável por todos os encargos de 
acesso à Internet. 

Você concorda em não arquivar, baixar (exceto por meio de cache necessário para uso pessoal), 
reproduzir, distribuir, modificar, exibir, executar, publicar, licenciar, criará trabalhos derivados, oferecer 
para venda, ou usar conteúdo e informações contidos sobre ou obtidos ou por meio da Experiência sem 
permissão expressa por escrito da Netflix e de seus licenciadores. Você também concorda em não: burlar, 
remover, alterar, desativar, degradar ou frustrar qualquer parte das proteções do conteúdo da Experiência; 
usar robô, spider, scraper ou outros meios automatizados para acessar a Experiência; descompilar, fazer 
engenharia reversa ou desmontar qualquer software ou outros produtos ou processos acessíveis por meio 
da Experiência; inserir código ou produto, ou manipular o conteúdo da Experiência de qualquer maneira; 
ou usar mineração de dados (“data mining”), coleta de dados ou método de extração. Além disso, você 
concorda em não fazer upload, postar, enviar e-mail ou de outra forma enviar ou transmitir qualquer 
material criado para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware 
de computador ou de equipamentos de telecomunicações associados com a Experiência, inclusive vírus de 
software ou outros códigos, arquivos ou programas de computador. 

A Netflix poderá suspender ou encerrar a sua conta se você não cumprir com estes Termos.  

A Experiência, incluisive todo o conteúdo fornecido sobre a Experiência, é protegido por direito autoral, 
segredo comercial ou outras leis e tratados de propriedade intelectual. Netflix é uma marca registrada da 
Netflix, Inc. Se você acreditar seu trabalho foi reproduzido ou distribuído de uma maneira que constitua 
violação dos direitos autorais ou se tomar conhecimento de algum material infrator disponível através da 
Experiência, notifique-nos preenchendo o formulário de Denúncia de Violação de Direitos Autorais 
(www.netflix.com/copyrights).  

Ao utilizar, visitar ou navegar para a Experiência, você aceita e concorda com estes Termos. Se você não 
aceitar estes Termos e/ou quaisquer atualizações destes Termos, não utilize esta Experiência. 
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