Privacidade e termos
Boas-vindas ao microsite de Pódio para Todos (“Experiência”)! Este documento de privacidade
e termos (“Termos”) explica as práticas de privacidade e os termos da Netflix para esta
Experiência.
Você deve ter pelo menos 16 anos para interagir com esta Experiência. A Experiência, seu
conteúdo e seus serviços (as “Experiências”) são usados exclusivamente para fins de
entretenimento.Esta Experiência é disponibilizada a você pela Netflix International B.V. Em
caso de dúvidas sobre nossas práticas de privacidade, o funcionamento desta Experiência ou
estes Termos, entre em contato com a Netflix pelo email amusementsEMEA@netflix.com.
Nesse caso, inclua o nome da Experiência.
Coleta e uso de informações
Esta Experiência não exige registro.
Ao interagir conosco, algumas informações específicas podem ser coletadas automaticamente.
Exemplos dessas informações incluem: o tipo de sistema operacional do computador,
características do aparelho e do software (como tipo e configuração), URLs de origem,
endereço IP (que pode nos informar sua localização aproximada), estatísticas sobre
visualizações de página ou interações com atividades, bem como navegador e dados padrão
de logs de servidores da Internet. Essas informações são coletadas por meio de tecnologias
como cookies, pixel tags e web beacons. Usamos essas informações como forma de suporte
às operações internas da Netflix, como a realização de pesquisas e análises para verificar o
desempenho da nossa Experiência e a geração de relatórios agregados ou sem identificação
para nossa utilização.
Esta Experiência pode usar cookies em suporte ao próprio desempenho e para lembrar as suas
escolhas, como o idioma preferido. Você pode modificar as configurações do seu navegador
para definir se o computador ou outro aparelho aceitará ou recusará cookies. Se você optar por
recusar o uso de cookies, talvez não consiga usar determinados recursos interativos desta
Experiência ou algumas de outras Experiências associadas. Você pode excluir cookies usando
o seu navegador. No entanto, isso significa que todas as configurações ou preferências
gerenciadas por esses cookies também serão excluídas e talvez seja necessário recriá-las.
Dependendo do seu aparelho móvel, talvez você não consiga controlar as tecnologias de
rastreamento por meio das configurações. Os emails enviados pela Netflix podem incluir um
web beacon ou tecnologias similares que permitem que a Netflix saiba se você recebeu ou
abriu o email e se você clicou em algum dos links do email.
Esta Experiência pode usar o Google Analytics, um serviço de análise da web oferecido pelo
Google. O Google Analytics ajuda a Netflix a coletar análises e dados estatísticos relacionados
à Experiência. O Google processa essas informações em nome da Netflix para analisar o uso
da Experiência, criar relatórios sobre as atividades da Experiência e fornecer à Netflix outros
serviços relacionados à Experiência e ao uso da internet. Se você tiver dúvidas ou

preocupações a respeito das práticas de privacidade do Google Analytics, examine a política
de privacidade do Google em https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR.
A Experiência pode oferecer a opção de compartilhar informações por email, redes sociais ou
outros aplicativos de compartilhamento usando softwares cliente e aplicativos instalados no seu
aparelho inteligente. Os plugins de redes sociais (incluindo os que são oferecidos pelas
plataformas Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest) permitem que você compartilhe
informações nessas plataformas. Os plugins e aplicativos de redes sociais são operados pelas
próprias redes sociais e estão sujeitos aos seus respectivos termos de uso e políticas de
privacidade.
Divulgação de informações
A Netflix poderá divulgar seus dados para fins específicos e a terceiros, conforme a descrição
abaixo:
● Família de empresas Netflix: poderemos compartilhar suas informações com a família
de empresas Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) quando necessário para
processar e armazenar dados, prestar serviço de atendimento ao cliente, desenvolver
conteúdo e outros fins descritos na seção “Uso de informações” do presente
documento.
● A Netflix poderá contratar outras empresas, agentes ou terceirizados ("Prestadores de
Serviços") para prestar serviços em nome da Netflix ou ajudar a Netflix na
disponibilização dessa Experiência a você. Por exemplo, a Netflix poderá usar
Prestadores de Serviços para ter serviços de infraestrutura e TI (como hospedagem da
Experiência). Não autorizamos esses Prestadores de Serviços a usar as informações, a
não ser com a finalidade de prestar seus serviços, de acordo com as seguintes
questões de segurança. A Netflix e seus Prestadores de Serviços poderão divulgar ou,
de outra forma, utilizar as informações quando a Netflix ou tais empresas tiverem
motivos razoáveis para acreditar que tal divulgação é necessária para (a) atender a
alguma lei ou regulamento aplicável, processo judicial ou solicitação governamental, (b)
fazer cumprir estes Termos, incluindo a investigação de possíveis infrações destes, (c)
detectar, prevenir ou abordar atividades ilegais ou suspeitas, problemas técnicos ou de
segurança ou (d) proteger-se contra violações de direitos, propriedade ou segurança da
Netflix e de seus parceiros de conteúdo, de seus usuários ou do público em geral,
conforme exigido ou permitido por lei.
A Netflix emprega medidas administrativas, lógicas, gerenciais e físicas razoáveis para proteger
suas informações contra perdas ou roubos, bem como contra acesso, uso e alterações não
autorizados. A Netflix pode reter informações conforme exigência ou permissão previstas em
leis e regulamentos aplicáveis, inclusive para atender às finalidades descritas nestes Termos.
Se, no curso do compartilhamento de dados, a Netflix transferir informações pessoais a países
fora do Espaço Econômico Europeu (EEE) e outras regiões com leis abrangentes de proteção
de dados, asseguraremos que as informações sejam transferidas segundo estes Termos e
conforme permitido pela legislação de proteção de dados aplicável.

Para residentes do EEE: você tem o direito de reclamar junto a uma autoridade de proteção de
dados sobre a coleta e o uso de suas informações pessoais pela Netflix. Nosso principal
estabelecimento na União Europeia fica nos Países Baixos.
Uso pretendido da Experiência
Esta Experiência e qualquer conteúdo ou atividade relacionada destinam-se exclusivamente ao
seu uso pessoal e não comercial. Durante o seu uso da Experiência, a Netflix concede a você
uma licença limitada, não exclusiva e intransferível para acessar o conteúdo e as atividades da
Experiência. Exceto pela licença limitada mencionada acima, nenhum direito, título ou interesse
será transferido a você. Você concorda em não usar a Experiência para apresentações
públicas. Você é responsável por todas as cobranças de acesso à Internet.
Você concorda em não arquivar, baixar (exceto o cache necessário para o uso pessoal),
reproduzir, distribuir, modificar, exibir, apresentar, publicar, licenciar, criar obras derivadas,
colocar à venda ou utilizar o conteúdo e as informações contidas ou obtidas da Experiência ou
por meio dela sem a autorização explícita e por escrito da Netflix e dos licenciadores. Você
também concorda em não contornar, remover, alterar, desativar, degradar ou adulterar
quaisquer das proteções de conteúdo da Experiência, usar qualquer robô, spider, scraper ou
outros meios automatizados para acessar a Experiência, descompilar, executar engenharia
reversa ou desmembrar qualquer software ou outros produtos ou processos acessíveis pela
Experiência, inserir qualquer código ou produto ou manipular o conteúdo da Experiência de
qualquer forma ou usar métodos de mineração, coleta ou extração de dados. Além disso, você
concorda em não carregar, publicar, enviar por email ou transmitir de outra forma qualquer
material designado para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software,
hardware ou equipamento de telecomunicações associado à Experiência, incluindo vírus de
software ou códigos, arquivos ou programas de computador.
O SEGUINTE PARÁGRAFO NÃO SE APLICA AO ESPAÇO ECONÔMICO EUROPEU (EEE):
A NETFLIX, SUAS AFILIADAS, SUAS AGÊNCIAS E OUTRAS PARTES ENVOLVIDAS NA
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO OU FORNECIMENTO DA EXPERIÊNCIA NÃO SÃO
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS OU PERDAS DIRETAS, INCIDENTAIS,
CONSEQUENTES, INDIRETAS OU PUNITIVAS QUE TENHAM SIDO ORIGINADAS OU
TENHAM RELAÇÃO COM SEU ACESSO OU USO DA EXPERIÊNCIA, MESMO SE
AVISADAS ANTECIPADAMENTE SOBRE ESSES DANOS OU PERDAS, NA EXTENSÃO
PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A Experiência, assim como todo o conteúdo disponibilizado nela, está protegida por leis de
direitos autorais, segredos comerciais ou outras leis e tratados de propriedade intelectual.
Netflix é uma marca comercial registrada da Netflix, Inc. Se você acredita que sua obra foi
reproduzida ou distribuída de forma a constituir infração de direitos autorais ou se você está
ciente de qualquer material infrator disponível por meio da Experiência, entre em contato com a
Netflix preenchendo o formulário de alegação de infração de direitos autorais
(www.netflix.com/copyrights).

Ao acessar, usar ou navegar pela Experiência, você aceita e concorda com estes Termos. Se
você não aceita estes Termos e/ou qualquer atualização deles, solicitamos que não use a
Experiência.

