
POLÍTICA DE PRIVACIDADE - VOICE GAME MESTRE DA BOLA TUPI  

 

Neste documento a BENEXT - pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ 

22.906.310/0001-02 - e RÁDIO TUPI - pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ 

nº 33.267.741/0001-92 , estabelecem a POLÍTICA DE PRIVACIDADE para o voice game 

Mestre da Bola Tupi, criado para o Google Assistente, plataforma de voz do Google. 

 

O objetivo desta POLÍTICA DE PRIVACIDADE é regular de forma simples, transparente e 

objetiva, quais dados e informações serão coletados, bem como quando os mesmos 

poderão ser utilizados, pois entendemos o quanto são sensíveis e relevantes os registros 

eletrônicos e dados deixados por você (USUÁRIO). 

 

1 - QUE DADOS SÃO UTILIZADOS 

 

1.1 - A BENEXT E A RÁDIO TUPI poderão utilizar as informações e dados do USUÁRIO, 

desde que ele (USUÁRIO) AUTORIZE o Google Assistente a passar seus dados pessoais 

(nome, sobrenome e e-mail) no momento que ele (USUÁRIO) fizer o seu SIGN-IN 

(REGISTRO) no voice game Mestre da Bola Tupi, de forma optativa. 

 

1.2 -  A BENEXT e a RÁDIO TUPI  também poderão utilizar as informações e dados do 

USUÁRIO, desde que ele AUTORIZE o Google Assistente a passar seus dados pessoais 

(nome, sobrenome e e-mail) para receber, notificações por meio da TECNOLOGIA PUSH. 

 

2 - COMO UTILIZAMOS OS DADOS 

 

2.1 - No caso no SIGN-IN (REGISTRO), a BENEXT e a RÁDIO TUPI poderão utilizar as 

informações e dados do USUÁRIO, com a finalidade de estabelecer o ranking do voice 

game Mestre da Bola Tupi, para fazer a posterior comunicação com o USUÁRIO, a fim de 

avisá-lo sobre sua premiação, caso ele (USUÁRIO) seja classificado entre os 10 primeiros 

colocados de cada rodada semanal. 

 

2.2 - No caso do envio de informações por TECNOLOGIA PUSH, a BENEXT e a RÁDIO 

TUPI poderão utilizar as informações e dados do USUÁRIO para fazer o envio de 

notificações, alertas, lembretes e avisos sobre a participação do USUÁRIO no voice game 

Mestre da Bola Tupi.  

 

 

3 - COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 

 

3.1 - Os dados coletados, mediante autorização do USUÁRIO ao Google, são 

compartilhados somente com a área comercial da RÁDIO TUPI, parceira da BENEXT na 

realização do voice game Mestre da Bola Tupi, a fim de fazer a comunicação com o 

USUÁRIO, caso ele (USUÁRIO) seja premiado, pela classificação que tiver em cada rodada 

semanal do jogo. 

 

 

 

 



4 - COMO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS 

 

4.1 - A BENEXT e a RÁDIO TUPI armazenarão as informações e dados do USUÁRIO 

coletadas no voice game na Google Cloud Platform. 

 

4.2 - Desta forma, adotam as precauções, em observância às diretrizes sobre padrões de 

segurança estabelecidas no Decreto nº 8.771/2016, que regulamenta o Marco Civil da 

Internet.  

 

5 - RETENÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

5.1 - As informações  e dados coletadas pela BENEXT e RÁDIO TUPI por meio do voice 

game Mestre da Bola Tupi serão automaticamente excluídas de seus servidores quando 

deixarem de ser úteis para os fins para os quais foram coletados, ou quando o usuário 

solicitar a eliminação de seus dados pessoais. 

 

5.2 - Sem prejuízo, as informações poderão ser conservadas para cumprimento de 

obrigação legal ou regulatória, transferência a terceiro – desde que respeitados os 

requisitos de tratamento de dados – e uso exclusivo da BENEXT e da RÁDIO TUPI, vedado 

seu acesso por terceiro, desde que anonimizadas. 

 

6 - MODIFICAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

6.1 - Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte dele, 

modificados para adequações e inserções, tudo com vistas ao aprimoramento da POLÍTICA 

DE PRIVACIDADE do voice game Mestre da Bola Tupi. 

 

6.2 - As modificações passarão a vigorar assim que forem veiculadas no site do jogo 

(www.tupi.fm), deixando ao USUÁRIO a possibilidade de se manifestar contrariamente a 

quaisquer dos termos alterados, o que será feito por escrito, pelo endereço eletrônico 

mestredabola@tupi.fm. 

 

7 - DIREITOS DO USUÁRIO 

 

7.1 - Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais, a BENEXT e a RÁDIO TUPI respeitam e garantem ao USUÁRIO a 

possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos: 

 

i) a confirmação da existência de tratamento; 

 

ii) o acesso aos dados; 

 

iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 

iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade; 

 



v) a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa pelo Usuário; 

 

vi) a eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário; 

 

vii) a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 

BENEXT e a RÁDIO TUPI compartilham seus dados; 

 

viii) a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de 

ser informado sobre as consequências, em caso de negativa; 

 

ix) a revogação do consentimento. 

 

8 - LEGISLAÇÃO E FORO 

 

8.1 - Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE será regida, interpretada e executada de acordo 

com as Leis da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018 - Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), independentemente das Leis de outros 

estados ou Países, sendo competente o foro de domicílio do USUÁRIO para dirimir 

qualquer dúvida decorrente deste documento. 

 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2020 

 

 


