
Termos, Condições de Uso e Política de Privacidade

Nós da ASSOCIAÇÃO 1BI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº

31.378.406/0001-36 (“Fundação 1Bi” ou “nós”), desenvolvemos o AprendiZap ("ferramenta" ou

"bot"), uma conversa automática de estudos pelo WhatsApp, com o objetivo de apoiar os

estudos de jovens de todo o Brasil. O AprendiZap nasceu com o objetivo de gerar

oportunidades para jovens brasileiros(as) por meio de uma plataforma de estudos digitais

acessível.

Os nossos Termos, Condições de Uso e Política de Privacidade descrevem as condições de

utilização do AprendiZap pelo(a) usuário(a), além de explicitar a forma como a Fundação 1Bi

utiliza os dados fornecidos pelos usuários(as) do AprendiZap e no site

https://www.aprendizap.com.br/, bem como dos seus outros subdomínios, hotsites e landing

pages (conjuntamente denominados “Site”). Estão sujeitos(as) a este Termos, Condições de

Uso e Política de Privacidade:

a) USUÁRIO(A), que direta e efetivamente utiliza o AprendiZap, a partir de qualquer

interação com o bot;

b) REPRESENTANTE DO USUÁRIO(A), seu pai, sua mãe ou seu representante legal

do(a) USUÁRIO(A) menor que 13 (treze) anos, que aceita este Termos, Condições de Uso e

Política de Privacidade em nome do(a) USUÁRIO(A); e

c) ESCOLA, rede escolar ou escola da rede pública de ensino, que contrata ou faz uso,

com ou sem ônus, do AprendiZap para ser disponibilizado aos alunos matriculados e

professores.

Apenas para esclarecer: para aceitar o nosso Termos, Condições de Uso e Política de

Privacidade, é importante que o(a) USUÁRIO(A) tenha menor que 13 (treze) anos. Caso o(a)

USUÁRIO(A) tenha menos que 13 (treze) anos, é indispensável que ele(a) esteja

acompanhado(a) de seu pai, sua mãe ou responsável legal, aqui considerado

RESPONSÁVEL, para aceitar nossa Política de Privacidade. Caso a ESCOLA tenha

contratado o AprendiZap, direta ou indiretamente, com ou sem ônus, para uso pelos seus

alunos e professores, não é necessário que o(a) USUÁRIO(A) e/ou seu(sua)

REPRESENTANTE aceitem os Termos, Condições de Uso e Política de Privacidade.

A aceitação deste Termos, Condições de Uso e Política de Privacidade será feita quando
o(a) USUÁRIO(A) – ou quando o(a) USUÁRIO(A) for menor de 13 (treze) anos de idade,
seu pai, mãe ou responsável legal – acessar o AprendiZap e concordar, de forma
afirmativa, com o uso dos seus dados pessoais para cada uma das finalidades por nós
aqui descritas. Caso não concorde com esta Política, por favor, não continue navegando



no AprendiZap nem interaja com ele. Caso queira o(a) USUÁRIO(A) ou
REPRESENTANTE, pedimos que nos explique o motivo de discordância para que
possamos melhorar nossos produtos, por meio do canal de contato

aprendizap@fundacao1bi.com.br

A utilização do AprendiZap ocorre através de canais próprios da Fundação 1Bi e/ou por meio

do uso de outras ferramentas digitais de comunicação parceiras, em especial o WhatsApp,

dentre outras similares. Para utilização do AprendiZap, o(a) USUÁRIO(A), e, quando for o

caso, o RESPONSÁVEL deverá estar de acordo com os termos de uso e políticas de cada um

desses serviços, cabendo exclusivamente ao(a) USUÁRIO(A), e, quando for o caso, ao (a)

RESPONSÁVEL a sua verificação e concordância.

1. Como se tornar um(a) USUÁRIO(A)?

Para se tornar um(a) USUÁRIO(A), e, com isso, utilizar o AprendiZap, a pessoa precisa:

a) ter 13 (treze) anos ou mais e concordar com este Termos, Condições de Uso e Política

de Privacidade; ou

b) ter menos de 13 (treze) anos, e seu RESPONSÁVEL, concordar com este Termos,

Condições de Uso e Política de Privacidade em seu nome; ou

c) Ser aluno matriculado em ESCOLA que contratou o AprendiZap para ser utilizado

pelos seus alunos e professores, ocasião em que é dispensado o acordo com este Termos,

Condições de Uso e Política de Privacidade. No caso de a ESCOLA, utilizar os dados pessoais

dos USUÁRIOS para outros fins, deverá obter autorização e anuência específica do(a)s

USUÁRIO(A) e/ou REPRESENTANTE.

2. Quais são os compromissos a serem assumidos pelos(as) USUÁRIOS(AS) e/ou
RESPONSÁVEL(IS) e pela Fundação 1Bi?

São compromissos assumidos pelos(as) USUÁRIOS e/ou RESPONSÁVEL(IS):
a) utilizar o AprendiZap, pessoalmente e sob sua responsabilidade, exclusivamente de

acordo com suas finalidades e exigências;

b) não utilizar o AprendiZap de forma ilícita, injuriosa, caluniosa, difamatória,

ameaçadora, intimidadora, assediante, obscena, odiosa, ofensiva em termos raciais ou étnicos,

ou que instigue ou encoraje condutas que sejam ilícitas, inadequadas e/ou imorais em qualquer

forma;



c) responsabilizar-se, exclusivamente, pelos dados e informações fornecidos na base de

dados do AprendiZap, e, quando necessário, fazer as devidas atualizações de maneira

imediata, podendo ser responsabilizado pela prática de falsidade de informações, ideológica ou

documental;

d) não se apropriar da propriedade intelectual dos conteúdos disponibilizados no

AprendiZap;

e) respeitar, em sua integralidade, os termos e condições de uso, as políticas de

privacidade e demais normas e regulamentos que regem os aplicativos que são utilizados em

conjunto e/ou em decorrência da utilização do AprendiZap;

Atenção: A violação total ou parcial de quaisquer dos compromissos previstas nestes Termos,

Condições de Uso e Política de Privacidade pode ensejar a imediata modificação, suspensão

ou mesmo encerramento do acesso ao uso do AprendiZap, sem prejuízo da sujeição do

infrator às competentes ações cíveis e penais, quando cabíveis.

São compromissos pela Fundação 1Bi:

a) não divulgar, transferir, fornecer ou ceder, a qualquer título, quaisquer dados e/ou

informações do(a) USUÁRIO(A) ou REPRESENTANTE contidas nos seus bancos de dados,

salvo as autorizações aqui concedidas e outras que venham a ser concedidas pelos titulares

e/ou ordem judicial específica; e

b) respeitar todos os termos da legislação brasileira pertinente ao setor.

A Fundação 1Bi envida os melhores esforços para oferecer um serviço íntegro e contínuo.

Entretanto, reconhece a possibilidade de que o seu bot e/ou programas de terceiros

relacionados/parceiros possam conter erros, bugs, possíveis interrupções, falhas. O(A)

USUÁRIO(A) e REPRESENTANTE reconhece que o AprendiZap pode não estar disponíveis

por diversos fatores, incluindo, mas sem limitação, manutenções periódicas do sistema

(programadas ou não), falhas técnicas, casos fortuitos ou de força maior, problemas de

infraestrutura de comunicação, vírus, malware e similares, sem qualquer possibilidade de

responsabilização da Fundação 1Bi por eventual intermitência, inclusive com relação a

eventuais lucros cessantes (quando aplicável) ou outros danos de quaisquer ordem.

3. Quais são os dados pessoais coletados e tratados pela Fundação1Bi?



Quando o(a) USUÁRIO(A) interage com o AprendiZap, alguns dados pessoais – ou seja:

informações que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa, como, por exemplo, seu

nome e número de telefone – são fornecidos ao AprendiZap. Ao interagir com o AprendiZap,

e a depender da categoria, algumas informações são solicitadas para as seguintes finalidades

abaixo explicitadas:

a) para o(a) USUÁRIO(A): em regra, são coletados nome, idade, ano escolar, telefone

celular, nome cadastrado no WhatsApp e cookies.

b) para o(a) RESPONSÁVEL: em regra, são coletados nome, número de telefone e

e-mail.

4. O que a Fundação 1Bi fará com os dados pessoais coletados?

A Fundação 1Bi leva muito a sério a proteção dos dados pessoais dos(as) USUÁRIOS(AS) do

AprendiZap. Por esta razão, não há coleta, armazenamento ou qualquer forma de tratamento

dos dados pessoais dos(as) USUÁRIOS(AS) de forma diversa ou para outros fins que não

aqueles aqui explicitados, exceto se houver alguma obrigação legal ou judicial a ser cumprida

pela Fundação 1Bi.

A principal finalidade do tratamento de dados pessoais pela Fundação 1Bi é possibilitar o

próprio funcionamento do AprendiZap, como ferramenta digital que é. Também tem como

objetivo melhor compreender as necessidades do(a) USUÁRIO(A), com o fim de aferir a

efetividade dessa ferramenta de aprendizado e melhorar o AprendiZap. Prezando pela

transparência e privacidade de seus(suas) USUÁRIOS(AS) e RESPONSÁVEL(IS), a tabela

sintetiza os principais dados pessoais coletados e as respectivas finalidades:

USUÁRIO(A)

DADOS PESSOAIS FINALIDADE

Nome cadastrado no WhatsApp e telefone

celular do(a) USUÁRIO(A).
Funcionamento do AprendiZap, a partir do

envio de mensagens do bot.

Ano escolar. Bom funcionamento do AprendiZap, a partir

da personalização do encaminhamento de

aulas adequadas ao seu ano escolar.

Idade Gerenciamento do AprendiZap, a partir do

cadastro de USUÁRIOS(AS).

Registro de Aluno “RA” Gerenciamento do AprendiZap, a partir do

cadastro de USUÁRIOS(AS).

Nome, e-mail e cookies* Bom funcionamento do AprendiZap,

permitindo a simplificação da navegação do



site da Fundação 1Bi (cookies de sessão*) ou

tornar o acesso à campanhas do AprendiZap

mais seguro, rápido e simples (cookies

persistentes*).

RESPONSÁVEL

DADOS PESSOAIS FINALIDADE

Nome, número de telefone, CPF e e-mail

do RESPONSÁVEL.

Cumprimento de obrigação legal, certificação

sobre a aceitação deste Termos, Condições de

Uso e Política de Privacidade.

* Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no dispositivo do(a) usuário, cada vez que ele(a)

abre uma página da internet. A Fundação 1Bi utiliza “cookies de sessão”, que são imediatamente

apagados quando o(a) usuário(a) sai do seu site, e, também, “cookies persistentes”, que permanecem

mesmo após o encerramento da sessão.

Além das principais finalidades acima destacadas, quando aplicáveis, é possível que os dados

pessoais do(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL sejam tratados para as seguintes finalidades:

i) compartilhar as informações acerca de acesso e desempenho do(a) USUÁRIO(A) com a

ESCOLA;

ii) realizar pesquisas de marketing de relacionamento com o(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL,

com a finalidade de divulgação de outros serviços ou programas disponibilizados pela

Fundação 1Bi ou parceiros e colaboradores;

iii) auxiliar na criação, teste e desenvolvimento de novos serviços e programas, a serem

disponibilizados pela Fundação 1Bi;

iv) personalizar anúncios, ofertas e conteúdo patrocinado pelos parceiros comerciais e

colaboradores da Fundação 1Bi, observada a legislação aplicável às crianças e adolescentes;

v) elaborar estatísticas, para mensurar a eficácia e o alcance dos anúncios, ofertas e conteúdo

patrocinado, as quais podem ser transmitidas a terceiros, colaboradores ou parceiros da

Fundação 1Bi;

vi) prestar serviço de assistência ao atendimento do(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL.

Caso o(a) USUÁRIO(A) ou RESPONSÁVEL queiram obter informações mais detalhadas sobre

os processos comentados acima, poderá entrar em contato com a Fundação 1Bi, por meio do

e-mail aprendizap@fundacao1bi.com.br. A Fundação 1Bi se empenhará para responder a

solicitação, desde que esta não se sobreponha aos direitos de propriedade intelectual da

Fundação 1Bi, incluindo seus segredos de negócio.

5. Com quem a Fundação 1Bi compartilha seus dados pessoais?

A Fundação poderá operar em conjunto com outras empresas em diversas atividades, inclusive

para hospedagem de Dados Pessoais, analytics e envio de comunicações. Adotaremos,

sempre que for possível, mecanismos de anonimização desses Dados Pessoais, visando



preservar ao máximo a privacidade. Desta forma, nos reservamos o direito de compartilhar os

dados pessoais tão somente com as empresas abaixo indicadas:

● Fornecedores: contratamos empresas para prestar serviços em nosso nome e, para

isso, precisamos compartilhar dados pessoais do(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL com

elas. Por exemplo, usamos serviços de hospedagem de dados para armazenar a nossa base

de dados e compartilhamos as informações do(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL com

provedores de tecnologia. Nossos fornecedores somente são autorizados a utilizar os dados

pessoais para os fins específicos que eles foram contratados, possibilitando o próprio

funcionamento do AprendiZap, portanto, eles não irão utilizar os dados pessoais para outras

finalidades, além da prestação de serviços previstos contratualmente. São nossos

fornecedores, atualmente: WhatsApp; Sinch; AWS; Google Cloud Platform; e Facebook.

● Parceiros da Fundação 1Bi: a Fundação 1Bi pode estabelecer parcerias para prestar

seus serviços da forma mais adequada possível e, para tanto, pode compartilhar dados

pessoais dos(as) USUÁRIOS(AS) com esses parceiros, para possibilitar o próprio

funcionamento do AprendiZap. Por exemplo, a Fundação 1Bi conta com a ajuda desses

parceiros para produção de conteúdo. A Fundação 1Bi não pode controlar o uso de dados

pessoais realizado por esses parceiros, que protegem os dados pessoais de acordo com suas

respectivas Políticas de Privacidade, mas eles têm conhecimento destes Termos, Condições de

Uso e Política de Privacidade. Os parceiros são: Fundação Lemann; Imaginable Futures; iFood;

e Movile.

● Analytics: Os dados armazenados pela Fundação 1Bi podem vir a ser utilizados para

fins de estatísticas (analytics), com a finalidade de a Fundação 1Bi compreender quem são as

pessoas que visitam o Bot. Estes dados pessoais são pseudomizáveis e não identificam ou

tornam identificáveis os titulares dos dados pessoais, mas tão somente têm por finalidade

compreender melhor como é o acesso ao Bot, a fim de melhorar os produtos e serviços

oferecidos e direcioná-los ao interesse do usuário.

● Marketing e envio de comunicações: A Fundação 1Bi utiliza os serviços de

empresas de marketing para enviar comunicações e direcionar conteúdo de acordo com os

interesses do(a) USUÁRIO(A). Para tanto, alguns dados pessoais podem ser compartilhados

entre a Fundação 1Bi e outras empresas, principalmente identificadores únicos, cookies, dados

comportamentais, que podem ser utilizados para medir a eficiência da publicidade online. O

usuário poderá sempre se opor a esta publicidade entrando em contato com a Fundação 1Bi

pelo e-mail aprendizap@fundacao1bi.com.br.

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/were-updating-our-terms-and-privacy-policy/?lang=pt_br
https://latam.sinch.com/
https://aws.amazon.com/pt/workspaces/applicationmanager/
https://cloud.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-BR-all-pt-dr-BKWS-all-all-trial-b-dr-1009897-LUAC0010101&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_427600918789-ADGP_Hybrid+%7C+BKWS+-+MIX+%7C+Txt+~+Google+Cloud+Platform-KWID_43700047045899983-kwd-300258033774&utm_term=KW_%2Bgoogle%20%2Bcloud%20%2Bplatform-ST_%2BGoogle+%2BCloud+%2BPlatform&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7plD6Zv4G3D95PFBmPQvkD1cPvpJ04CsNIC9dkQmQMb90l9gELSWeBoCbEsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://pt-br.facebook.com/
https://fundacaolemann.org.br/
https://www.imaginablefutures.com/
https://www.ifood.com.br/privacidade
https://www.movile.com.br/


A Fundação 1Bi se esforça e age de boa-fé para proteger e garantir a privacidade dos seus

dados pessoais. Quando compartilhamos os dados pessoais com quaisquer das empresas

indicadas acima, limitamos o compartilhamento apenas aos dados pessoais necessários para o

exercício de suas funções, assegurando contratualmente que os referidos dados pessoais

devem ser utilizados somente na extensão necessária para a finalidade a que se presta.

Exigimos que elas se comprometam ao mesmo nível de proteção e privacidade para com os

dados pessoais que a Fundação 1Bi teria, se os estivesse tratando diretamente. Além disso,

sempre envidamos esforços comercialmente razoáveis para garantir que nossos prestadores

de serviços terceirizados mantenham os dados pessoais protegidos e seguros.

6. A Fundação 1Bi realiza a transferência internacional de dados pessoais?

Sim. Embora a Fundação 1Bi possua sede no Brasil e os seus serviços e programas sejam

destinados às pessoas localizadas no Brasil, os dados pessoais que coletamos podem ser

transferidos para os Estados Unidos da América. Essa transferência ocorre, principalmente,

para fins de hospedagem em nuvem dos servidores da Fundação 1Bi.

Essas empresas podem ser identificadas neste link [•]. Recomendamos que o(a) USUÁRIO(A)
leia atentamente as Políticas de Privacidade desses fornecedores e parceiros comerciais, que

podem identificar a localização exata de suas sedes e servidores. Ao fornecer dados pessoais

para a Fundação 1Bi, o(a) USUÁRIO(A), ou RESPONSÁVEL, concorda com o tratamento e a

transferência internacional de tais dados pessoais para os Estados Unidos da América, nos

termos das Políticas de Privacidade dos fornecedores e parceiros da Fundação 1Bi. Estes

Dados Pessoais poderão estar sujeitos à legislação local e às regras pertinentes.

7. Quais são os direitos dos(as) USUÁRIOS(AS) e RESPONSÁVEIS como titulares
de Dados Pessoais?

A Fundação 1Bi se preocupa com a segurança dos dados pessoais que lhe são fornecidos, e

também preza para que seus(suas) USUÁRIOS(AS) tenham acesso e conhecimento de todos

os direitos relativos ao tratamento de seus dados pessoais.

Nesse sentido, expomos abaixo uma breve explicação e exemplos sobre alguns desses

direitos:

● Requisição de confirmação da existência de tratamento: USUÁRIO(A) e/ou

REPRESENTANTE podem requisitar e, a partir disso, receber uma confirmação sobre a

existência de tratamento de seus dados pessoais, em contato com o seguinte e-mail

aprendizap@fundacao1bi.com.br.

https://aws.amazon.com/pt/workspaces/applicationmanager/


● Requisição de acesso aos dados pessoais: USUÁRIO(A) e/ou REPRESENTANTE
podem requisitar, e, a partir disso, receber uma cópia dos dados pessoais tratados pela

Fundação 1Bi, em contato com o seguinte e-mail aprendizap@movile.com. Para preservar a

privacidade e segurança, adotaremos medidas razoáveis para verificação da identidade, antes

de concedermos acesso aos dados pessoais.

● Requisição de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados:
USUÁRIO(A) e REPRESENTANTE, a qualquer momento, podem solicitar a correção e/ou

retificação dos seus dados pessoais, caso identifique que alguns deles estão incorretos, em

contato com o seguinte e-mail aprendizap@movile.com.

● Requisição de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação:
USUÁRIO(A) ou REPRESENTANTE podem solicitar a anonimização, o bloqueio ou eliminação

dos dados pessoais da base de dados da Fundação 1Bi, em contato com o seguinte e-mail

aprendizap@movile.com. Todos os Dados Pessoais coletados serão anonimizados,

bloqueados ou eliminados dos servidores, quando assim requisitado, salvo se, em razão de ler,

for necessária a sua manutenção.

● Solicitar a portabilidade: A Fundação 1Bi permite ao usuário ou a terceiros por ele

nomeados, obter acesso aos dados pessoais tratados pela Fundação 1Bi em formato

estruturado e interoperável.

● Direito de não fornecer ou revogar o consentimento a qualquer momento:
USUÁRIO(A) e/ou RESPONSÁVEL têm o direito de não fornecer os dados pessoais e de

revogar o seu consentimento a qualquer momento. Se o usuário não fornecer ou revogar o seu

consentimento, talvez a Fundação 1Bi não possa fornecer-lhe determinados produtos e

serviços – se for este o caso, a Fundação 1Bi irá informar o(a) USUÁRIO(A) quando isso

ocorrer.

● Direito a revisão de decisões automatizadas: USUÁRIO(A) e/ou RESPONSÁVEL
podem solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento

automatizado dos dados pessoais que afetem seus interesses.

● Direito de se opor a determinado tratamento de dados pessoais: USUÁRIO(A)
e/ou RESPONSÁVEL: podem se opor a determinado tratamento de dados. Caso o tratamento

seja estritamente necessário para a funcionalidade do AprendiZap, e por isso a Fundação 1Bi

não puder deixar de realizar o tratamento, o(a) USUÁRIO(A) e RESPONSÁVEL devem deixar



de utilizar o AprendiZap. Quando do exercício desses direitos pelo USUÁRIO(A) e/ou

RESPONSÁVEL, é possível que a Fundação 1Bi solicite informações específicas do(a)

USUÁRIO(A) ou REPRESENTANTE. Esta é uma medida de segurança para garantir que os

dados pessoais não sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de acessá-los.

A Fundação 1Bi irá, de modo imediato, responder solicitação relativa à confirmação de

existência ou o acesso a dados pessoais em formato simplificado. Caso a solicitação demande

a declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os

critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial,

a Fundação 1Bi responderá no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da solicitação do(a)

USUÁRIO e/ou RESPONSÁVEL.

Caso haja alguma dúvida sobre essas questões, e sobre como o(a) USUÁRIO(A) e/ou

RESPONSÁVEL podem exercer esses direitos, a Fundação 1Bi se compromete a saná-las, por

meio do seguinte canal de contato: aprendizap@fundacao1bi.com.br.

8. Por quanto tempo os dados pessoais dos usuários serão armazenados?

O tratamento dos dados poderá ocorrer por até 5 (cinco) anos, a contar do último acesso do(a)

USUÁRIO(A) e/ou RESPONSÁVEL. Este tempo é o considerado necessário para que a

Fundação 1Bi cumpra com as finalidades para as quais os coleta, bem como para assegurar o

cumprimento de quaisquer obrigações legais (como a de guarda dos registros de acesso à

aplicação por 6 meses, conforme Marco Civil da Internet), contratuais, de prestação de contas

ou requisição de autoridades competentes. Após o período, as informações e dados pessoais

serão excluídos dos sistemas.

Importante ressaltar que a Fundação 1Bi poderá tratar dados pessoais por um tempo superior

ao indicado acima, unicamente para atender às obrigações legais eventualmente aplicáveis,

nos termos previstos pela legislação pertinente.

9. Como a Fundação 1Bi protege os dados dos usuários?

A Fundação 1Bi adota medidas técnicas, administrativas e organizacionais para proteger os

dados pessoais dos(as) USUÁRIOS(AS) e RESPONSÁVEL contra perda, uso não autorizado

ou outros abusos. Os dados pessoais são armazenados em um ambiente operacional seguro,

que não é acessível ao público. Entretanto, não existe nenhum método de armazenamento

eletrônico que seja totalmente seguro. Dessa forma, apesar do esforço para proteger as

informações coletadas, não se pode garantir segurança absoluta dos dados inseridos no



AprendiZap. A responsabilização da Fundação 1Bi é restrita àquela decorrente de eventos de

segurança da informação.

10. Como falar com a Fundação 1Bi?

Se o(a) USUÁRIO(A) e/ou RESPONSÁVEL acreditar que seus dados pessoais foram usados

de maneira incompatível com estes Termos, Condições de Uso e Política de Privacidade, ou

com as suas escolhas enquanto titular destes dados pessoais, ou, ainda, se tiver outras

dúvidas, comentários ou sugestões relacionadas a este documento, é possível entrar em

contato com o time da Fundação 1Bi pelos seguintes meios:

Encarregado (DPO): Kelly Baptista

Contato: kelly.baptista@fundacao1bi.com.br

Atendimento AprendiZap (Email): aprendizap@fundacao1bi.com.br

Mudanças na Política de Privacidade

Como a Fundação 1Bi está sempre buscando melhorar seus serviços, este Termos, Condições

de Uso e Política de Privacidade pode passar por atualizações. Recomendamos que o(a)

USUÁRIO(A) e/ou RESPONSÁVEL visitem periodicamente nossa página para ter

conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que necessitem

de um novo consentimento, iremos publicar essa atualização e solicitar um novo

consentimento.

Última modificação: 31 de maio 2021.

Histórico de versões: v1

[x] Aceito os Termos e Condições e Política de Privacidade acima, incluindo as cláusulas 4 e 5,

para meu(minha) filho(a) ou tutelado(a).
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