
POLÍTICA DE PRIVACIDADE - S360 - APP DE REGISTRO DE 

COLETA DE FLUIDOS DA ALS 

 

Política de Privacidade 

Trixx App Solutions criou o aplicativo S360 - Registro de coleta de fluidos do aplicativo 

ALS como aplicativo comercial. Este SERVIÇO é fornecido por Trixx App Solutions e 

deve ser usado como está. 

Esta página é usada para informar os visitantes sobre as políticas minhas e suas com a 

coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais, se alguém decidir usar o Serviço 

meu e seu. 

Se você optar por usar, concorda em coletar e usar as informações em relação a esta 

política. As informações pessoais que a Trixx App Solutions coleta são usadas para 

fornecer e melhorar o serviço. Nós não usaremos nem compartilharemos suas 

informações com ninguém, exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade. 

Coleta e uso de informações 

Para uma experiência melhor, ao usar nosso Serviço, nós podemos exigir que você nos 

forneça certas informações de identificação pessoal tais como foto e e-mail. As 

informações que nós solicitamos são retidas no seu dispositivo e não será utilizada por 

outra finalidade de forma alguma.  

O aplicativo usa serviços de terceiros que podem coletar informações usadas para 

identificá-lo. 

Link para a política de privacidade de provedores de serviços de terceiros usados pelo 

aplicativo 

• Serviços do Google Play 

Dados de log 

A Trixx App Solutions deseja informá-lo que, sempre que você usar este software, em 

caso de erro no aplicativo iremos coletar dados e informações (através de produtos de 

terceiros) no seu telefone chamado Log Data. Esses dados de registro podem incluir 

informações como o endereço IP (Internet Protocol) do dispositivo, nome do dispositivo, 

versão do sistema operacional, a configuração do aplicativo, hora e a data de uso do 

serviço e outras estatísticas. 

Segurança 

Nós da Trixx App Solutions valorizamos sua confiança em nos fornecer suas informações 

pessoais, portanto, estamos nos esforçando para usar meios comercialmente aceitáveis de 

protegê-las. Mas lembre-se de que nenhum método de transmissão pela Internet ou 

método de armazenamento eletrônico é 100% seguro e confiável, e a Trixx App Solutions 

não pode garantir sua segurança absoluta. 

Alterações a esta Política de Privacidade 

https://www.google.com/policies/privacy/


A Trixx App Solutions pode atualizar nossa Política de Privacidade 

periodicamente. Portanto, é recomendável revisar esta página periodicamente para 

verificar se há alterações. A Trixx App Solutions irá notificá-lo de quaisquer alterações, 

publicando a nova Política de Privacidade nesta página. 

Esta política é efetiva a partir de 30/04 2020 

Contate-Nos 

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a nossa Política de Privacidade, não hesite 

em contatar-me em trixxappsolutions@gmail.com. 


