
Política de Privacidade 
 
Este serviço é fornecido por Luis Henrique Bruneri e Leonardo Jesus Falco e destina-se a uso como 
está. 
 
Esta página é usada para informar aos usuários sobre as políticas com a coleta, uso e divulgação de 
informações pessoais. 
 
Se você optar por usar o Teacher’s Tool, você concorda com a coleta e uso de informações. As 
Informações Pessoais armazenadas são usadas para fornecer o serviço. Suas informações não 
serão compartilhadas com ninguém, exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade. 
 
Coleta e Uso de Informação Pessoal 
 
Para usar o Teacher’s Tool, é necessário que você nos forneça algumas informações pessoais, 
incluindo, sem limitação, fotos, endereços de e-mail. estas informações são coletadas através da 
interação direta dentro do aplicativo e ficam armazenadas em nossos servidores e estarão acessíveis 
para você e nossos provedores de serviço. 
 
Provedores de serviço 
 
Utilizamos alguns serviços de terceiros dentro do Aplicativo. 
Informamos aos usuários do Teacher’s Tool que esses terceiros têm acesso às suas informações 
pessoais. O motivo é executar as tarefas atribuídas a eles em nosso nome. No entanto, eles são 
obrigados a não divulgar ou usar as informações para qualquer outra finalidade. 
 
Link para a política de privacidade de provedores de serviços de terceiros usados pelo aplicativo: 
AdMob https://support.google.com/admob/answer/48182?hl=pt-BR 
Firebase https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html 
Azure Cognitive Services https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/cognitive-services-terms/ 
 
 
Segurança 
 
Valorizamos sua confiança em nos fornecer suas Informações Pessoais, por isso estamos nos 
esforçando para usar meios comercialmente aceitáveis de protegê-los. Mas lembre-se de que 
nenhum método de transmissão pela Internet ou método de armazenamento eletrônico é 100% 
seguro e confiável, e não posso garantir sua segurança absoluta. 
 
 
Alterações na política de privacidade 
 
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Assim, aconselhamos que 
você revise esta página periodicamente para quaisquer alterações. Vou notificá-lo de quaisquer 
alterações publicando a nova Política de Privacidade nesta página. Estas alterações entram em vigor 
imediatamente após serem publicadas nesta página. 
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