
Política de Privacidade 

O aplicativo ECKOBLOCKS (“Aplicativo ou “ECKOBLOCKS”) é 
desenvolvido pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (“PICPlast”), 

iniciativa criada pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico 
(“ABIPLAST”) e a BRASKEM S.A (“Braskem”). Nesta Política de 
Privacidade, sempre que for mencionado o termo PICPlast estaremos 
nos referindo à ABIPLAST e à BRASKEM em conjunto. 

O PICPlast compromete-se a garantir a privacidade do Usuário na 

utilização do aplicativo ECKOBLOCKS. Ao baixar, jogar ou usar o 
ECKOBLOCKS você estará nos confiando suas informações. Por esta 
razão, esta Política de Privacidade descreve as informações que 
coletamos e como elas são usadas, conforme os termos abaixo: 

LEIA COM ATENÇÃO ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE ANTES DE 
BAIXAR, JOGAR OU USAR O ECKOBLOCKS. SE VOCÊ FOR MENOR, 

TENHA CERTEZA DE QUE UM ADULTO RESPONSÁVEL TENHA LIDO E 
COMPREENDIDO A PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E QUE VOCÊ 
TENHA SIDO AUTORIZADO POR ELE A BAIXAR, JOGAR OU USAR O 
ECKOBLOCKS. 

 

1) Informações Coletadas: Os dados que coletamos podem incluir o quanto 
segue: 

• Informações do Usuário: 

a) Número de Usuários Ativos;  
b) Número de Sessões Iniciadas;  
c) Número de Novos Usuários; 

 
• Informações sobre o Dispositivo Celular:  

a) Modelos de Dispositivos que acessam o Aplicativo; 
b) Localização Geográfica do Dispositivo;  
c) Idioma usado no Dispositivo; 
d) Marca do Dispositivo; 
e) Resolução de tela do Dispositivo; 
f) Versão do Aplicativo Acessada; 
g) Duração média de sessão;  
h) Número de Telas Visualizadas 

2) Uso das Informações Coletadas: O PICPlast usa os dados coletados para 
as seguintes finalidades básicas: 



• Melhorias do Uso do Aplicativo: O PICPlast usa as informações 

coletadas para fornecer, personalizar, manter e melhorar o uso do 
Aplicativo. Isso inclui, inclusive, o uso das informações para: 
- Habilitar recursos que permitem que você compartilhe informações com 
outros Usuários; 
- Habilitar recursos para personalizar sua conta no Aplicativo; 
 

• Segurança: Usamos seus dados para ajudar a manter a segurança e 
integridade na utilização do Aplicativo. O PICPlast está empenhado em 
proteger a segurança de seus dados pessoais. Para tanto, utilizamos 
tecnologias e procedimentos de segurança para ajudar a proteger seus 
dados pessoais contra acesso, utilização ou divulgação não autorizados; 
 

• Suporte ao Cliente: O PICPlast usa as informações coletadas para 
ajudar quando você entrar em contato com nossos serviços de suporte ao 
Usuário, inclusive para solucionar problemas; 
 

• Pesquisa e Desenvolvimento: Podemos usar as informações que 
coletamos para pesquisas, análises e desenvolvimento de produtos. Isso 
nos permite melhorar e aprimorar a segurança na utilização do Aplicativo; 
 

• Procedimentos Legais e Exigências: Podemos usar as informações 
que coletamos para investigar ou solucionar reclamações ou contestações 
relacionadas ao Aplicativo;  

3) O PICPlast coletará informações do Usuário no formulário Fale Conosco no 
sítio eletrônico http://www.picplast.com.br/jogo-eckobloks (“Site”).  

4) Em qualquer área do Site onde o PICPlast colete informações pessoais, haverá 
um link para a Política de Privacidade aqui reproduzida. 

5) Quando são solicitadas informações pessoais do Usuário no Portal, tais 
informações são utilizadas única e exclusivamente pelo PICPlast. Se os dados 
estiverem sendo coletados e/ou mantidos por qualquer empresa que não seja o 
PICPlast , o PICPlast compromete-se a notificar o Usuário antes da coleta ou 
transferência dos dados. Caso o Usuário não deseje que seus dados sejam 
compartilhados, poderá optar por não permitir a transferência, não usando o 
serviço específico, respectivo. 

6) O PICPlast poderá divulgar informações sobre o Usuário em casos especiais 
em que seja necessária a divulgação dessas informações para identificar, entrar 
em contato ou agir legalmente contra alguém que possa estar violando 
(intencionalmente ou não) direitos do PICPlast ou de terceiros prejudicados, ou 
contrariando as normas de etiqueta vigentes na Internet. O PICPlast  poderá 
divulgar informações sobre o Usuário quando exigido por lei, a critério exclusivo 
do PICPlast ou das autoridades competentes. 

7) O PICPlast  não vende ou aluga informações sobre Usuários para ninguém. 

http://www.picplast.com.br/jogo-eckobloks


8) Nenhuma transmissão de dados por meio da Internet é 100% segura. 
Consequentemente, embora o PICPlast possa envidar os seus melhores esforços 
para proteger as informações pessoais do Usuário, o PICPlast não pode assegurar 
ou garantir a segurança de quaisquer informações transmitidas para  o PICPlast 
ou fornecidas durante a navegação pelo Site, e fica a critério do Usuário assumir 
esse risco. Em última análise, o Usuário é o único responsável por quaisquer 
informações inseridas no Site, devendo ser cuidadoso e responsável sempre que 
estiver navegando on-line. Por outro lado, o Usuário deverá estar ciente de que 
é o único responsável por qualificar suas informações como privativas ou não, e 
assim decidir, por sua conta e risco, fornecê-las na navegação on-line. 

9) Também, o Usuário deve estar atento a que os direitos de privacidade 
independem e não se confundem com direitos de propriedade intelectual, direitos 
de imagem, direitos à honra e a reputação, e outros direitos da personalidade, e 
que, portanto, nem sempre as informações que fornecer no Site serão protegidas 
pelos mesmos. 

10) As condições que regem a privacidade das informações do PICPlast no Site 
encontram-se reguladas no Termo de Uso, e o PICPlast recomenda que o Usuário 
o consulte, em caso de qualquer dúvida. 

11) O PICPlast se reserva o direito de julgar, a seu exclusivo critério, salvo em 
caso de decisão por autoridade competente, sobre o cabimento de solicitações 
de informações de um Usuário feitas por outro Usuário a pretexto de existência 
de interesse comum para este último. 

12) A qualquer tempo, o Usuário poderá retirar o consentimento previamente 
dado para utilização dos dados que vier a fornecer. Ou seja, o PICPlast deletará 
os registros dos dados fornecidos assim que solicitado por você. 

13) O PICPlast não se obriga a conservar por qualquer prazo predefinido as 
informações constantes sobre o Usuário no Site ou no Aplicativo. 

14) Caso o PICPlast tenha qualquer dos seus servidores comprometidos por 
hackers, com consequente vazamento de informações pessoais dos Usuários, o 
PICPlast dará ciência aos Usuários no prazo máximo de 72h após ciência do 
vazamento. 

15) O Site ou o Aplicativo não se confundem com o provimento de acesso à 
Internet, não devendo o PICPlast ser solicitado a fornecer informações sobre o 
fluxo de dados de Usuários que acessam o Site e o Aplicativo, exceto em caso de 
determinação por autoridades competentes, a critério do PICPlast. 

16) Ocasionalmente, poderemos atualizar esta Política de Privacidade. Se 
fizermos alterações significativas, vamos notificar essas alterações por meio do 
próprio Aplicativo ou por outros meios, como e-mail. Se permitido pelas leis 
aplicáveis, ao usar nossos serviços após essa notificação, você consentirá nossas 



atualizações referentes a esta política. Recomendamos que você reveja esta 
política de privacidade periodicamente. 

17) Se você tiver uma dúvida ou reclamação sobre privacidade, entre em contato 
conosco por intermédio do e-mail picplast@picplast.com.br. 

mailto:picplast@picplast.com.br
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