
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – APLICATIVO EU VIVI 

 

Esta Política de Privacidade tem como intuito informar ao usuário quais informações a seu 
respeito serão coletadas pela Associação Férias Vivas, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o n. 05.259.136/0001-34, 
com sede à Rua Alvorada, 428, CEP: 04550-002, São Paulo/SP, quando da realização do 
cadastro no aplicativo Eu Vivi, disponibilizado para as plataformas Android e iOS. 

Ao realizar seu cadastro no aplicativo, o usuário demonstra sua aceitação livre, expressa e 
informada, sem quaisquer reservas, acerca de todo o conteúdo deste documento. 
A presente Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer momento pela Associação 
Férias Vivas, exceto em caso de vedação legal neste sentido. Assim, recomendamos a 
verificação periódica do teor desta Política de Privacidade pelo Usuário, tendo como base a 
data de atualização indicada ao término do documento. 

1. DADOS COLETADOS 

Por meio do cadastro, a Associação Férias Vivas poderá coletar todas as informações 
ativamente fornecidas pelo usuário, como seu nome, CPF, endereço, e-mail, telefone entre 
outras informações solicitadas durante seu cadastro. 

Ademais, a Associação Férias Vivas poderá coletar outras informações, geradas 
automaticamente quando da utilização do aplicativo pelo usuário, como por exemplo, mas 
não se limitando ao Device ID e ao endereço IP utilizado pelo usuário, com data e hora, entre 
outros. A Associação Férias Vivas, ainda, poderá utilizar-se de cookies e outras tecnologias 
assemelhadas para coletar de forma automática informações sobre os hábitos de navegação 
e suas preferências. 

Poderão, ainda, ser acessados dados de geolocalização, a fim de fornecer ao usuário a 
funcionalidade de identificação de seu posicionamento no mapa no momento de registro da 
experiência no aplicativo. Cumpre ressaltar que tal tecnologia poderá ser desativada a 
qualquer tempo pelo Usuário, pela alteração das configurações de seu dispositivo.  

2. FINALIDADES DA COLETA DE DADOS 

Os dados coletados em razão do acesso ao aplicativo têm como finalidade permitir a 
manutenção da idoneidade no registro das experiências e viabilizar o contato pela 
Associação Férias Vivas quando do momento de validação das informações. 

Desse modo, ao aceitar a presente Política de Privacidade, o usuário manifesta seu 
consentimento livre, expresso e informado para que a Prestadora utilize as informações 
coletadas para a adequada prestação dos serviços e para implementação de melhorias, 
conforme descrito neste documento. 

3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Todas as informações coletadas sobre o usuário são consideradas pela Associação Férias 
Vivas como confidenciais, podendo ser compartilhadas com terceiros apenas e tão somente 
nas seguintes situações: 

a) Na divulgação das experiências em redes sociais e outros formatos, desde que 
respeitando os dados disponibilizados publicamente pelo usuário na plataforma, a saber, 
nome completo, local e data da experiência. 



b)  Para a proteção dos interesses da Associação Férias Vivas, caso necessário, em 
qualquer forma de conflito, extrajudicial ou judicial; 

4. ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Todos os dados dos usuários efetivamente coletados pela Associação Férias Vivas serão 
armazenados em servidores próprios ou de terceiros, contratados para esta finalidade, no 
Brasil ou no exterior. 

Assim, a fim de garantir a segurança de seus dados, a Associação Férias Vivas emprega 
todos esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança de seus sistemas na guarda 
de referidos dados, entre eles as diretrizes sobre padrões de segurança estabelecidas no 
Decreto nº 8.771/2016. 

5. EXCLUSÃO DE DADOS 

O Usuário poderá requerer a exclusão dos dados coletados a seu respeito pela Associação 
Férias Vivas, entrando em contato pelo email contato@feriasvivas.org.br. 

6. LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTES 

Essa Política de Privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de 
outros estados ou países, sendo competente o Foro do local de domicílio do usuário, no 
Brasil, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O usuário consente, 
expressamente, com a competência desse juízo, e renúncia, neste ato, à competência de 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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