Política de Privacidade
1. Privacidade
Um dos maiores compromissos do portal Nata Music Digital (“Nata Music Digital”, “Nós” ou “Portal”) é o de
proteger a privacidade de pessoas que, como você, são usuários do Portal. As informações que você
eventualmente nos confiar, através deste Portal, se utilizadas, o serão exclusivamente para facilitar e
aprimorar nosso relacionamento com você e com os demais visitantes do Portal.
O Nata Music Digital entende a importância da privacidade para você. Assim, envidaremos o máximo de
esforços para preservá-la.
Ao aceitar os termos de nossa Política de Privacidade, você permite a coleta dos dados fornecidos por
você, dos dados referentes ao seu uso do Nata Music Digital e concorda com o compartilhamento de seus
dados, nos termos abaixo.
2. Transparência e Razões da Coleta de Informações
O Nata Music Digital busca a transparência e o controle sobre as formas de coleta e de uso de
informações individuais identificáveis. Neste sentido, informa que poderá coletar informações pessoais,
tais como nome, endereço residencial, e-mail, número de telefone ou quaisquer outras informações de
visitantes do Portal, as quais, quando utilizadas sozinhas ou com outros dados, poderão identificar
individualmente um visitante do Portal.
A qualidade dos produtos e serviços do Portal depende, em grande parte, do conhecimento que temos
sobre nossos usuários. Assim, quando coletamos dados pessoais sobre você, que voluntariamente
podem ser fornecidos, o fazemos para classificá-lo de forma a apresentar produtos e serviços qualificados
e direcionados a você.
Esses são os principais objetivos da obtenção de informações de nossos usuários:
Oferecer serviços mais orientados, tornando mais produtiva a sua visita ao Portal.
Manter os produtos, serviços e integrações do Portal seguros e protegidos;
Proteger os direitos ou propriedades do Portal e de outros ;
Avaliar ou entender a eficiência dos anúncios que você e outras pessoas visualizam, incluindo fornecer
anúncios relevantes para você;
Fazer sugestões para você e outros usuários do Portal, para melhorar e personalizar sua utilização do
Portal; e
Operações internas, que incluem correção de erros, análise de dados, testes, pesquisa, desenvolvimento
e melhoria do serviço.
Embora você esteja nos permitindo usar as informações que recebemos sobre você, você sempre será o
proprietário de todas as suas informações. Sua confiança é importante para Nós, e é por isso que não
compartilhamos informações sobre você com outros a menos que tenhamos: (i) recebido sua permissão;
(ii) recebido ordem judicial nesse sentido; (ii) notificado você, informando-o nesta política, por exemplo; ou
(iii) removido seu nome ou outras informações de identificação pessoal do Portal.

3. Armazenamento e Exclusão
Suas informações são armazenadas pelo tempo necessário para o fornecimento dos produtos e serviços
do Portal, a vocês e a outras pessoas. Normalmente, as informações associadas à sua conta serão
mantidas até sua conta ser excluída. Para certas categorias de dados, aplicam-se práticas de retenção de
dados específicos. Caso tenha dúvidas, por favor entre em contato.
Determinadas informações são necessárias para fornecer-lhe serviços e produtos, assim somente
conseguiremos excluí-las na hipótese de exclusão e encerramento da sua conta.
4. Compartilhamento de Informações
O Nata Music Digital não compartilha suas informações com anunciantes, salvo se autorizado por você.
Neste sentido, podemos compartilhar suas informações quando as removemos de algo que lhe identifica
pessoalmente ou as combinamos com outras informações para que passem a não identificar você.
O Nata Music Digital poderá utilizar as informações recebidas no momento do cadastro ou durante a sua
utilização e acesso ao Portal, para oferecer anúncios e torná-los mais relevantes para você. Após a
veiculação do anúncio, poderemos fornecer aos anunciantes relatórios sobre o desempenho de seus
anúncios, incluindo quantidade de visualizações, etc., porém, sem identificar individualmente os
envolvidos.
Ao aceitar esta Política de Privacidade, você declara estar ciente e concordar com a coleta e o
processamento de seus dados pelo Nata Music Digital.

5. Cookies
Cookies são identificadores alfanuméricos que são transferidos para o disco rígido de seu computador
pelo navegador (“browser”) que você utiliza para acessar websites na Internet. O Nata Music Digital utiliza
cookies para lembrar-se de você e personalizar sua a experiência no Portal.
Consulte o material de ajuda do seu navegador ou dispositivo para saber quais controles você poderá
usar para remover ou bloquear os cookies, ou outras tecnologias semelhantes, ou bloquear ou remover
outros dados armazenados no seu computador ou dispositivo (tais como, ao usar as diversas
configurações no seu navegador). Ao fazer isso, a sua capacidade de usar o Portal poderá ser afetada.
Além de nossos próprios cookies, trabalhamos com várias empresas respeitáveis para nos ajudar a
analisar como o Portal é utilizado e para otimizar o nosso Site para entregar a melhor experiência
possível. As seguintes empresas nos ajudam a alcançar isso através do uso de cookies:
Google Analytics e Google Website Optimizer
O Google Analytics e o Google Website Optimizer são serviços oferecidos pela Google, Inc. (“Google”). O
Google Analytics usa cookies para nos ajudar a analisar como os usuários utilizam nosso site, nosso site
para dispositivos móveis e os players do Nata Music Digital incorporados em sites de terceiros. O Google
Web Optimizer usa os mesmos cookies para mensurar como diferentes usuários reagem a diferentes
conteúdos. As informações geradas por esses cookies (incluindo seu endereço de IP truncado) são
transmitidas pelo Google e por ele armazenadas em servidores nos Estados Unidos. A Google usará
estas informações com a finalidade de avaliar o uso que você e outros usuários fazem de nosso site, site
para dispositivos móveis e players do Nata Music Digital, compilando relatórios sobre as atividades no site
e nos fornecendo outros serviços relacionados às atividades no site e ao uso da internet.

Você pode encontrar mais informações aqui, incluindo um link para a Política de Privacidade do Google.
Google AdWords e Google Remarketing
Nós usamos o programa de publicidade on-line do Google AdWords e a tecnologia Google Remarketing,
ambos operados pela empresa Google Inc. ("Google")
Para medir a conversão com o Google AdWords, um cookie de rastreamento de conversão é colocado
quando um usuário clica em uma propaganda do Nata Music Digital entregue pelo Google (“Ads”). O
cookie de rastreamento de conversão do Google expira depois de 30 dias e não é usado para
identificação pessoal. O Google usa um cookie diferente para cada cliente do Google AdWords e não há
consolidação dos dados do cookie com outros dados. Se você clicar em algum de nossos anúncios e
proceder até a página equipada com a tag de conversão e o cookie ainda não tiver expirado, a conversão
é documentada. Com a ajuda do cookie de rastreamento de conversão vemos o número total de
conversões e podemos opinar sobre a performance de nossos anúncios. Você pode ter mais informações
sobre o Google AdWords aqui.
Quando você clicar em um dos nossos Anúncios, um cookie do Google Remarketing será instalado. Este
cookie ajuda a fornecer nossos Anúncios a você posteriormente, quando você navegar em páginas da
rede de conteúdo do Google. Os cookies de remarketing expiram em 30 dias e não são usados para
identificação pessoal. Para mais informações sobre o Google Remarketing, veja aqui.
Os cookies to Google são aqueles que começam com “__ut”
6. Confidencialidade e Segurança
Você reconhece e concorda que, ao nos apresentar as suas informações pessoais identificáveis, não
existe garantia absoluta de que tais dados não serão indevidamente interceptados por pessoal não
autorizado, incluindo, sem limitação, por intermédio da ação de hackers. Caso ocorra alguma interseção
ou acesso não autorizado apesar de nossos esforços, o Nata Music Digital não deverá ser responsável
pelas referidas interseções ou acesso não autorizado, tampouco por quaisquer danos diretos, indiretos,
morais e lucros cessantes sofridos por você.
7. Alteração de Controle
Se a propriedade do Nata Music Digital for adquirida por terceiros, poderemos transferir suas informações
para o novo proprietário para que ele possa continuar a operar o Portal, ficando obrigado, porém, a honrar
os compromissos que firmamos nesta Política de Privacidade.
8. Aplicação dos Termos de Uso
Os Termos de Uso do Portal (aqui) serão aplicáveis, no que couber, a esta Política de Privacidade.

