Política de Dados do Musii
Esta política descreve, de forma detalhada, as informações que processamos para viabilizar a operação
do Musii Serviços de Música Ltda. (“Política” e “Musii”, respectivamente). Por favor, leiam
atentamente aos termos e condições abaixo estipulados para que você possua usufruir dos nossos
Serviços e de todos os serviços disponibilizados por meio dele.
O Musii tem o compromisso de proteger, nos termos da legislação aplicável, em especial o previsto nas
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da Internet”) e Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 (“LGPD”), a privacidade dos dados pessoais de seus funcionários, clientes, parceiros de negócios
e outras pessoas identificáveis. Nesse contexto, o Musii implementou um programa de privacidade e
proteção de dados para estabelecer e manter padrões elevados para coletar, usar, divulgar, armazenar,
proteger, acessar, transferir, e/ou processar dados pessoais.
A presente Política descreve a abordagem adotada pelo Musii para processar os dados pessoais que
permitem a viabilização e desenvolvimento da sua operação, que consiste em conectar pessoas através
da música por meio de um mapa interativo (“Serviços”). Seu objetivo é esclarecer aos interessados
acerca dos dados que são coletados, dos motivos da coleta e da forma como o usuário poderá atualizar,
gerenciar ou excluir estas informações.
Ao acessar o aplicativo do Musii e tendo acesso ao conteúdo e a interatividade nele disponibilizados,
existe a outorga ao Musii do direito de uso sobre os dados coletados e compartilhados nos moldes das
finalidades, condições e formas aqui expostas.
Ao utilizar e desfrutar dos Serviços você compartilha inúmeras informações. Isso é extremamente
importante para que os Serviços sejam aprimorados e para que você tenha uma experiência online cada
vez mais única e conectada com os demais usuários. O Musii está em constante evolução e
aperfeiçoamento, e somos conscientes que os nossos usuários, parceiros e clientes são partes essenciais
e imprescindíveis para essa evolução.
Qualquer solicitação que você tenha interesse em fazer a respeito de seus dados – informações,
solicitação de alteração, cancelamento, entre outros – entre em contato através do nosso canal de
relacionamento, e-mail: privacy.policies@musii.app.
O Musii está em absoluto desenvolvimento, seja para atendimento das demandas dos seus usuários, seja
para atendimento da legislação aplicável. Assim, o Musii poderá modificar a presente Política, de modo
que se torna fundamental a consulta do presente documento de forma regular, não obstante o envio de
notificação por nós todas as vezes que a presente Política foi alterada.

Seu acesso e utilização representam sua aceitação integral e incondicional aos termos desta Política.

I. Quais tipos de informações coletamos?
Para fornecer os Serviços do Musii, precisamos processar informações sobre você, isso é o que
proporciona o desenvolvimento do aplicativo e maior interatividade no âmbito da rede social.
Os tipos de informações que coletamos dependem de como você usa nossos Serviços, sendo certo que
todas as informações coletadas recebem o tratamento adequado, seguindo as mais rigorosas normas de
proteção de dados, e observam os princípios destacados abaixo:
- Os dados pessoais do usuário serão processados de forma lícita, leal e transparente;
- Os dados pessoais do usuário serão coletados apenas para determinadas finalidades, explícitas e
legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
- Os dados pessoais do usuário serão coletados de forma adequada, pertinente e limitada às necessidades
do objetivo para os quais eles são processados;
- Os dados pessoais do usuário serão atualizados sempre que necessário, de maneira que os dados
inexatos sejam apagados ou retificados quando possível;
- Os dados pessoais do usuário serão conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares
dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados;
- Os dados pessoais do usuário serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento não autorizado
ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou
organizativas adequadas.
O usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária ao Musii.
Coisas que você e outras pessoas fazem e fornecem:
●

Informações e conteúdo que você fornece: Coletamos o conteúdo, comunicações e outras

informações que você fornece quando usa nossos Serviços, inclusive quando você se cadastra para criar
uma conta (e.g., nome do seu usuário, senha, nascimento, gênero, pequena biografia), cria ou
compartilha conteúdo. Isso pode incluir informações presentes ou sobre o conteúdo que você fornece
(e.g., metadados), como a localização de uma publicação (e.g., foto, vídeo ou texto) ou a data em que
um arquivo foi criado. Nossos sistemas processam automaticamente o conteúdo que você e outras
pessoas fornecem a fim de analisar o contexto e o conteúdo incluído nesses itens para as finalidades
descritas nesta Política.

●

Redes e conexões: Coletamos informações sobre as pessoas, páginas, contas e hashtags para

sugerir conteúdos que possam te interessar.
●

Seu uso: Coletamos informações sobre como você usa nossos Serviços, como o tipo de

conteúdo que você visualiza ou com o qual se envolve; os recursos que você usa; as ações que você
realiza; as pessoas ou contas com que você interage; e o tempo, frequência e duração das suas atividades.
Por exemplo, registramos quando você está usando e a última vez que usou nossos Serviços, quais
publicações, vídeos e outro conteúdo você visualizou nos nossos Serviços.
●

O que os outros fazem e informações que eles fornecem sobre você. Também recebemos e

analisamos conteúdo, comunicações e informações que outras pessoas fornecem quando usam nossos
Serviços. Isso pode incluir informações sobre você, como quando outras pessoas compartilham, te
marcam em publicações de outras pessoas ou comentam uma publicação sua.
●

Privacidade Infantil: Os Serviços da Musii são direcionados às pessoas com idade mínima de

13 (treze) anos ou cuja idade torna ilegal a manipulação de seus dados pessoais. Para proteger a
privacidade de crianças, caso você seja uma, será necessário obter a autorização dos seus pais (ou
responsáveis legais) antes de fornecer seus dados pessoais. Ainda, caso seus pais (ou responsáveis
legais) tenham interesse em gerenciar seus dados, eles estão aptos a fazer por meio do seguinte e-mail:
privacy.policies@musii.app.
Não coletamos conscientemente dados pessoais de crianças menores de 13 (treze) anos ou com idade
inferior ao limite aplicável, nos termos da legislação aplicável.
Se você for pai de um menor de 13 (treze) anos ou com idade inferior ao limite aplicável e souber que
o seu filho forneceu dados pessoais ao Musii, entre em contato conosco através do e-mail informado
acima (i.e., privacy.policies@musii.app), onde poderá exercer os seus direitos, conforme detalhado na
presente Política.
Caso tomemos conhecimento de que coletamos os dados pessoais de um menor de 13 (treze) anos ou
com idade inferior ao limite aplicável, tomaremos as medidas aplicáveis para remover os seus dados
pessoais e, por conseguinte, poderá levar a excluir a conta do Musii do menor em questão.
●

Autorizações para acesso aos dados de microfone, câmera, armazenamento, informações

técnicas do aparelho celular e localização: O Musii solicita autorização do usuário para acesso aos
dados de microfone, câmera, armazenamento e localização, no âmbito do desenvolvimento e
disponibilização dos seus Serviços. Com acesso a essas informações, o Musii busca aprimorar o

conhecimento das atividades de seus usuários, propiciando uma maior conectividade e ambiente
personalizado e mais interativo na estruturação da rede social.
Nesse sentido, as autorizações acima serão necessárias para (i) coletar o áudio dos vídeos gravados;
(ii) tirar fotos ou gravar vídeos que serão publicados na plataforma do Musii; e (iii) armazenar dados,
que, posteriormente, estarão disponíveis para download pelo usuário.
Ainda, tendo em vista que a proposta dos Serviços está pautada na localização geográfica dos usuários,
os nossos Serviços poderão ser aprimorados a depender da visibilidade que a Musii tenha em relação à
localização de casa usuário.
Em paralelo, para conseguirmos fornecer os Serviços da Musii, será necessário obter os dados técnicos
do aparelho eletrônico, permitindo que o sistema avalie a compatibilidade do aparelho do usuário com
a plataforma do Musii.
Observados os estritos termos da LGPD, é direito do usuário dos Serviços do Musii:
(a)

Direito de confirmação e acesso: é direito do usuário obter do Musii a confirmação de que os

dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de
acessar os seus dados pessoais;
(b)

Direito de retificação: é o direito do usuário de obter do Musii a retificação dos dados pessoais

inexatos que lhe digam respeito;
(c)

Direito à eliminação dos dados: é direito do usuário ter seus dados apagados do Musii;

(d)

Direito à limitação do tratamento dos dados: é direito do usuário de limitar o tratamento de seus

dados pessoais, podendo obtê-la quando contesta a exatidão dos dados, quando o tratamento for ilícito,
quando o Musii não precisar mais dos dados para as finalidades propostas e quando tiver se oposto ao
tratamento dos dados em caso de tratamento de dados desnecessários;
(e)

Direito de portabilidade dos dados: é direito do usuário de receber os dados que lhe digam

respeito e que tenha fornecido ao Musii, em um formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática, e o direito de transmitir esses dados a outro site; e
(f)

Direito de não ser submetido a decisões automatizadas: é o direito do usuário de não ficar sujeito

a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo definição
de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.
Fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais:

Ao utilizar os Serviços do Musii, o usuário está consentindo com a presente Política. O Musii apenas
trata os dados pessoais em situações em que está autorizada legalmente ou mediante expresso e
inequívoco consentimento do usuário.
As informações que você compartilha com o Musii têm como finalidade a gestão, administração,
prestação, ampliação e melhoramento dos Serviços. Além disso, propicia a possibilidade do usuário
moldar a sua navegação durante a utilização do aplicativo em relação aos dados que lhe são relevantes,
criando, dessa forma, uma experiência customizada aos principais interesses do usuário.
As bases legais, portanto, incluem seu consentimento e os interesses legítimos do Musii para
disponibilização, desenvolvimento e aprimoramento dos Serviços, desde que tal processamento não
viole os direitos e liberdades do usuário. Em outras palavras, o interesse legítimo é aquele voltado ao
desenvolvimento e aprimoramento dos Serviços do Musii, observado sempre a presente Política para
proteção de dados, em estritos termos com a legislação aplicável.
Poderão ainda ser coletados dados necessários para a execução e cumprimento do Serviços, a depender
das escolhas feitas pelos usuários. Em certos casos, o tratamento dos dados acontecerá de forma
automática, sempre pautado no interesse legítimo do Musii para propiciar maiores benefício aos
usuários, respeitado os limites legais existentes.
O usuário tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, não comprometendo a licitude
do tratamento de seus dados pessoais antes da retirada. A retirada do consentimento poderá ser feita
pelo e-mail: privacy.policies@musii.app.
O Musii informará em caso de retificação ou eliminação de dados de um usuário.

II. Como usamos essas informações?
Ao utilizar os dados coletados, o Musii tem por finalidade facilitar, agilizar, aprimorar e cumprir com
a proposta de prestar o melhor dos seus Serviços, sempre buscando a máxima performance dos seus
Serviços.
Usamos as informações que temos, em consonância com as escolhas feitas por você, conforme descrito
abaixo, para fornecer e viabilizar a operação dos Serviços do Musii.
Veja como:

Fornecer, personalizar e aprimorar nossos Serviços: Usamos as informações que temos para oferecer
nossos Serviços e para personalizar recursos e conteúdo (como o gráfico musical de seu perfil, e
publicações e indicações de anúncios ou você pode se interessar). Para criar Serviços personalizados
que sejam únicos e relevantes para você, usamos suas conexões, preferências, atividades e seus
interesses com base nos dados que coletamos e dos quais tomamos conhecimento por seu intermédio e
de outras pessoas. Como você usa e interage com nossos Serviços; e as pessoas, as coisas ou os lugares
com os quais você esteja conectado e nos quais tenha interesse. Saiba mais sobre como usamos
informações pessoais para personalizar sua experiência no Musii.
Veja também como escolhemos os anúncios que você visualiza.
●

Informações em Serviços do Musii: Conectamos informações sobre suas atividades nos

diferentes Serviços do Musii para fornecer uma experiência mais personalizada e consistente em todos
os Serviços do Musii que você usa, onde quer que sejam utilizados. Por exemplo, podemos sugerir que
você participe de em um evento em um estabelecimento com programação musical que inclui pessoas
que gostem do mesmo gênero musical que você. Também podemos tornar a sua experiência mais
integrada, por exemplo, preenchendo automaticamente suas informações de registro (como seu número
de telefone) a partir de um Serviço do Musii quando você se cadastrar para criar uma conta em uma
funcionalidade ou plataforma diferente.
●

Informações relacionadas à localização: Usamos informações relacionadas à localização,

como sua localização atual, os lugares que você gosta de frequentar, bem como as empresas e pessoas
das quais você está próximo, a fim de fornecer, personalizar e aprimorar nossos Serviços, inclusive os
anúncios, para você e outras pessoas. As informações relacionadas à localização podem ser baseadas
em coisas, como a localização precisa do dispositivo (caso você tenha nos concedido permissão para
coletar esse dado), endereços IP e informações sobre o uso dos Serviços do Musii por você e por outras
pessoas (como check-ins ou eventos dos quais você participa).
●

Pesquisa e desenvolvimento de Serviços: Usamos as informações que temos para desenvolver,

testar e aprimorar nossos Serviços, inclusive realizando enquetes e pesquisas, e testando e resolvendo
problemas relativos a novos Serviços e recursos.
●

Anúncios e outro conteúdo patrocinado: Usamos as informações que temos sobre você,

inclusive informações sobre seus interesses, ações e conexões, para selecionar e personalizar anúncios,
ofertas e outros conteúdos patrocinados que exibimos para você.
Fornecer mensuração, análises e outros serviços comerciais: Usamos as informações que temos, de
acordo com o que você publica e com o que você interage para ajudar os anunciantes e outros parceiros

a medir a eficácia e a distribuição dos anúncios, serviços e produtos deles, e também para entender os
tipos de pessoas que usam tais serviços e como elas interagem. Com isso, o Musii consegue personalizar
o conteúdo oferecido ao usuário, bem como confere um subsídio a própria Musii para a melhora da
qualidade e funcionamento dos seus Serviços.
Promover segurança e integridade: Usamos as informações que temos para verificar contas e
atividades, combater condutas danosas, detectar e prevenir spam e outras experiências negativas, manter
a integridade de nossos Serviços e promover a segurança dentro e fora dos Serviços do Musii. Por
exemplo, usamos os dados que temos para investigar atividades suspeitas ou violações de nossos termos
ou políticas, ou para detectar quando alguém precisa de ajuda.
Comunicar com você: Usamos as informações que temos para enviar a você comunicações de
marketing, para nos comunicarmos com você sobre nossos Serviços e para informar você sobre nossas
políticas e termos. Também usamos suas informações para responder quando você entra em contato
conosco. O grande objetivo do Musii é criar um ambiente interativo, seja em relação às trocas de
informações entre os usuários, parceiros, estabelecimento, e o próprio Musii, de modo a aumentar a
interatividade é criar uma experiência única para os envolvidos.
O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política somente ocorrerá mediante
comunicação prévia ao usuário, e aceite deste em relação às novas informações cedidas, sendo que, em
qualquer caso, os direitos e obrigações previstos nesta Política permanecerão aplicáveis.

III. Como essas informações são compartilhadas?
Suas informações são compartilhadas, direta ou indiretamente, no âmbito dos Serviços oferecidos pelo
Musii, e ocorrerão das seguintes maneiras:
Pessoas e contas com quem você compartilha e se comunica: Quando você compartilha e se comunica
usando nossos Serviços, você pode escolher o público para aquilo que compartilha. Por exemplo,
quando você publica no Musii, seleciona o público que verá a publicação, como apenas pessoas que te
seguem ou o público em geral.
Informações públicas podem ser vistas por qualquer pessoa, dentro e fora de nossos Serviços, inclusive
se essa pessoa não tiver uma conta. Isso inclui seu nome de usuário e foto de perfil. Qualquer informação
que você compartilha publicamente e; informações de seu perfil público no Musii. Você, outras pessoas
que usam o Musii e nós podemos fornecer acesso ou enviar informações públicas para qualquer pessoa
dentro e fora de nossos Serviços, inclusive em outros Serviços do Musii, em resultados de pesquisas ou
por meio de ferramentas e APIs. É possível também visualizar, acessar, compartilhar novamente ou

baixar informações públicas por meio de serviços de terceiros, como mecanismos de pesquisa, APIs e
mídia offline como a TV, e por meio de aplicativos, sites e outros serviços que se integram a nossos
Serviços.
Conteúdo que outras pessoas compartilham ou compartilharam novamente sobre você: Você deve
ponderar com quem escolhe compartilhar, porque as pessoas que podem visualizar suas atividades em
nossos Serviços podem decidir compartilhá-las com terceiros dentro e fora de nossos Serviços, inclusive
com pessoas e empresas fora do público com o qual você compartilhou. Por exemplo, quando você
compartilha uma publicação ou envia uma mensagem para amigos ou contas específicas, eles podem
baixar, fazer uma captura de tela ou compartilhar novamente tal conteúdo com terceiros dentro ou fora
de nossos Serviços, pessoalmente ou em experiências de realidade virtual. Além disso, quando você
comenta a publicação ou reage ao conteúdo de alguém, seu comentário ou reação fica visível para
qualquer um que possa ver o conteúdo dessa pessoa, e ela pode alterar o público posteriormente.
As pessoas também podem usar nossos Serviços para criar e compartilhar conteúdo sobre você com o
público que escolherem. Por exemplo, as pessoas podem compartilhar uma foto sua em uma história,
mencionar ou marcar você em uma localização em uma publicação, ou compartilhar informações sobre
você nas publicações ou mensagens delas. Caso você se sinta desconfortável com o que as outras
pessoas compartilharam sobre você em nossos Serviços, é possível denunciar o conteúdo em local
específico do aplicativo.
Aplicativos, sites e integrações de terceiros em nossos Serviços ou que usam nossos Serviços: Quando
você decide usar aplicativos, sites ou outros serviços de terceiros que utilizam ou estão integrados aos
nossos Serviços, eles podem receber informações sobre o que você publica ou compartilha. Por
exemplo, quando você usa um botão Comentar ou Compartilhar no Musii em um site, o desenvolvedor
do site pode receber um comentário ou link que você compartilha por meio daquele site no Musii. Além
disso, quando você baixa ou usa esses serviços de terceiros, eles podem acessar seu perfil público no
Musii e qualquer informação que você compartilha com eles. Os aplicativos e sites que você usa podem
receber sua lista de amigos do Musii, se você optar por compartilhá-la com eles. No entanto, esses
aplicativos e sites não poderão receber outras informações sobre seus contatos do Musii, embora
contatos possam optar por compartilhar essas informações. As informações coletadas por esses serviços
de terceiros estão sujeitas aos termos e políticas próprios, e não a esta Política.
Novo proprietário: Se a propriedade ou o controle total ou parcial de nossos Serviços ou respectivos
ativos mudar, poderemos transferir suas informações para o novo proprietário.
Compartilhamento com Parceiros externos: Trabalhamos com parceiros externos que nos ajudam a
fornecer e a aprimorar nossos Serviços ou que usam as Ferramentas de Negócios do Musii para ampliar

os negócios, o que possibilita a operação de nossas empresas e o fornecimento de serviços gratuitos
para pessoas do mundo inteiro. Não vendemos nenhuma de suas informações para ninguém e jamais
o faremos. Também impomos fortes restrições sobre como nossos parceiros podem usar e divulgar os
dados que fornecemos, sendo certo que o compartilhamento de dados exigirá a celebração de um
contrato de transferência de dados entre o Musii e tais parceiros ou a inclusão de cláusula específica no
contrato a ser celebrado com tais parceiros para incluir regramento específico da LGPD.
O Musii não disponibilizará os dados pessoais coletados para corretores de lista de e-mail, ou
profissionais do gênero, sem seu expresso consentimento.
O Musii poderá divulgar os dados coletados a terceiros, nas situações descritas abaixo e nos limites
autorizados e exigidos pela lei. Aqui estão os tipos de terceiros com os quais compartilhamos
informações:
Parceiros que usam nossos serviços de análise: Fornecemos estatísticas agregadas e insights que
ajudam pessoas e empresas a entender como os usuários estão se envolvendo com as publicações,
classificados, páginas, vídeos e outros conteúdos delas dentro e fora dos Serviços do Musii. Por
exemplo, administradores de página e perfis comerciais do Musii recebem informações sobre o número
de pessoas ou contas que visualizaram, reagiram ou comentaram nas publicações deles, bem como
dados demográficos agregados e outras informações que os ajudam a entender as interações com a
respectiva Página ou conta.
Anunciantes: Fornecemos aos anunciantes relatórios sobre os tipos de pessoas que visualizam os
anúncios deles e sobre o desempenho de tais anúncios, mas não compartilhamos informações que
identifiquem você pessoalmente (informações como seu nome ou endereço de e-mail que possa ser
usado por si só para contatar ou identificar você), a menos que você nos dê permissão para tanto. Por
exemplo, fornecemos dados demográficos gerais e informações sobre interesses aos anunciantes (como
a informação de que um anúncio foi visto por uma mulher com idade entre 25 e 34 anos que mora em
Madri e gosta de engenharia de software) para ajudá-los a entender melhor o público deles. Também
confirmamos quais anúncios do Musii levaram você a fazer uma compra ou executar uma ação com um
anunciante.
Parceiros de mensuração: Compartilhamos informações sobre você com empresas que as agregam para
fornecer análises e relatórios de mensuração a nossos parceiros.
Parceiros que oferecem bens e serviços em nossos Serviços: Quando você se inscreve para receber
conteúdo premium, ou quando compra algo de um vendedor em nossa Plataforma, o criador do conteúdo

ou vendedor pode receber suas informações públicas e outras informações que você compartilhar com
ele, bem como informações necessárias para concluir a transação, como detalhes de envio e contato.
Fornecedores e provedores de serviços: Fornecemos informações e conteúdo para fornecedores e
provedores de serviços que viabilizam a operação de nosso negócio, seja fornecendo serviços de
infraestrutura técnica, analisando como nossos Serviços são usados, oferecendo atendimento ao cliente,
facilitando pagamentos ou realizando pesquisas.
Pesquisadores e acadêmicos: Também fornecemos informações e conteúdo a parceiros de pesquisa e
acadêmicos para a realização de pesquisas que promovam conhecimento e inovação viabilizadores de
nosso negócio ou missão e que intensifiquem a descoberta e a inovação acerca de tópicos de bem-estar
social geral, avanço tecnológico, interesse público, saúde e bem-estar.
Aplicação da lei ou solicitações legais: Compartilhamos informações com autoridades responsáveis
pela aplicação da lei ou em resposta a solicitações legais, conforme melhor descrito no Capítulo VI,
abaixo.

IV. Do tratamento dos Dados Pessoais
No âmbito do desenvolvimento dos Serviços do Musii, a Musii e sua área técnica específica serão os
únicos responsáveis pelo tratamento, guarda e conservação dos dados pessoa disponibilizados, e poderá
ser contatada por meio do e-mail privacy.policies@musii.app. Todos os dados pessoais armazenados
dos usuários serão guardados em nosso banco de dados devidamente protegidos e criptografados.
O Musii se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas para a proteger os dados pessoais
de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão de tais
dados.
Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as técnicas
adequadas, os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento; e os
riscos para os direitos e liberdades do usuário.
No entanto, o Musii se exime, ainda que sempre atue com os máximos e melhores esforço para evitar,
por culpa exclusiva de terceiro, como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do
usuário, como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiros. O Musii se compromete,
ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação de segurança de
seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos e liberdades pessoais.

A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito,
a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
Por fim, o Musii se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com confidencialidade, dentro
dos limites legais.

V. Como faço para controlar ou excluir informações sobre mim?
Concedemos a você a capacidade de acessar, retificar, portar e apagar seus dados.
Armazenamos dados até que eles não sejam mais necessários para fornecer nossos Serviços do Musii,
ou até que sua conta seja excluída — o que ocorrer primeiro. Esta é uma determinação que varia de
acordo com cada caso e depende de fatores como a natureza dos dados, o motivo pelo qual são coletados
e processados, e necessidades de retenção operacional ou legal relevantes. Por exemplo, quando você
pesquisa algo no Musii, pode acessar e excluir essa consulta de seu histórico de pesquisa a qualquer
momento, mas o registro dessa pesquisa será excluído após seis meses. Se você nos enviar uma cópia
de seu documento de identificação emitido pelo governo para fins de verificação da conta, excluiremos
essa cópia 30 dias após o envio.
Quando você exclui sua conta, nós excluímos o conteúdo que você publicou, como fotos e atualizações
de status, e não será possível recuperar essas informações. As informações que outras pessoas
compartilharam sobre você não fazem parte de sua conta e não serão excluídas. Caso você não deseje
excluir sua conta, mas queira parar de usar os Serviços temporariamente, é possível desativar a conta.

VI. Como respondemos a requisições legais ou prevenimos danos?
Acessamos, preservamos e compartilhamos suas informações com reguladores, autoridades ou outros,
nas seguintes hipóteses:
●

Em resposta a uma requisição legal (como um mandado de busca, uma ordem judicial ou

intimação) se nós acreditarmos de boa-fé que a lei exige que assim façamos. Isso pode incluir a resposta
a solicitações legais de jurisdições fora do Brasil quando acreditarmos de boa-fé que a resposta é exigida
por lei na jurisdição em questão, afeta usuários na jurisdição em questão e é consistente com padrões
reconhecidos internacionalmente.
●

Quando acreditamos de boa-fé que elas são necessárias para: detectar, prevenir e resolver

questões de fraude, uso não autorizado dos Serviços, violações de nossos termos ou políticas ou outra

atividade ilegal ou prejudicial; para nos proteger (e proteger nossos direitos, propriedades ou Serviços),
a você ou a outras pessoas, inclusive como parte de investigações ou inquéritos regulatórios, ou para
evitar morte ou danos corporais iminentes. Por exemplo, se relevante, fornecemos e recebemos
informações de parceiros externos sobre a confiabilidade de sua conta, a fim de prevenir fraude, abuso
ou outra atividade nociva dentro e fora de nossos Serviços.
As informações que recebemos sobre você (incluindo dados de transações financeiras relacionadas a
compras feitas com o Musii) podem ser acessadas e preservadas por um período maior quando forem
objeto de uma requisição ou obrigação legal, investigação governamental, investigações de possíveis
violações de nossos termos ou políticas, ou para de outra forma impedir danos. Também retemos
informações de contas desativadas por violação de nossos termos por, no mínimo, um ano, a fim de
prevenir repetição de abuso ou outras violações dos termos.

VII. Como operamos e transferimos dados como parte de nossos
serviços globais?
Compartilhamos informações globalmente, tanto interna quanto externamente com nossos parceiros e
com aqueles com quem você se conecta e compartilha no mundo todo em conformidade com esta
Política. Suas informações podem, por exemplo, ser transferidas ou transmitidas para, ou armazenadas
e processadas nos Estados Unidos ou outros países fora de onde você mora, para os fins descritos nesta
Política. Essas transferências de dados são necessárias para fornecer os Serviços, bem como para operar
globalmente e fornecer nossos Serviços a você. Utilizamos cláusulas contratuais padrão, seguimos as
decisões de adequação da Comissão Europeia em relação a determinados países, conforme aplicável, e
obtemos seu consentimento para essas transferências de dados para os Estados Unidos e outros países,
conforme o caso.

VIII. Como notificaremos você sobre mudanças nesta política?
Notificaremos você sobre eventuais alterações nesta Política, de modo destacado, para que o usuário
tenha pleno conhecimento do conteúdo alterado.

IX. Como entrar em contato com o Musii em caso de dúvidas?
Se tiver dúvidas sobre esta Política, ou, quiser entrar em contato conosco, você pode nos contatar por
meio do (i) aplicativo do Musii na subseção Suporte dentro da seção Configurações; ou (ii) seguinte
e-mail: privacy.policies@musii.app.
Musii Serviços de Música Ltda
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