
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Ms Morais Comércio e Serviços de Informática Ltda Me estabelece nesta Política de Privacidade
as  condições para utilização do Aplicativo SGN Sistema,  por meio das quais o usuário poderá
acessar  os  serviços  e  conteúdos  cadastrados  no  Sistema  SGN  previamente  contratado  pela
imobiliária ou usuário.

ACEITE DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE: Ao acessar os aplicativo, o usuário declara ter
lido, compreendido e aceitado integralmente as disposições desta Política de Privacidade.

RESPONSABILIDADES

1) O usuário é exclusivamente responsável:

a) por todos e quaisquer atos realizados a partir de seu acesso ao aplicativo;

b) por toda e qualquer informação enviada e/ou compartilhada pelo aplicativo, utilizando
redes sociais, e-mails, entre outros, para terceiros;

c) pela guarda, sigilo e boa utilização do login e senha cadastrados, isentando a Ms Morais
de qualquer responsabilidade;

d) pela instalação do aplicativo, sendo proibida a instalação em aparelhos de terceiros e o
compartilhamento  de  informações  com  terceiros  não  autorizados  pela  imobiliária
contratante do sistema.

2) Em nenhuma hipótese, a Ms Morais será responsável:

a) por qualquer ato ou omissão realizado e/ou dano causado pelo usuário decorrente do
acesso ao aplicativo;

b) pelo uso indevido do aplicativo por qualquer usuário ou terceiros e/ou pelos conteúdos
compartilhados, enviados e/ou transmitido pelos usuários;

c) por falhas, impossibilidades técnicas ou indisponibilidades do aplicativo em virtude de
mal uso ou problemas técnicos nos aparelhos dos usuários;

d) pela instalação no equipamento do usuário ou de terceiros, de vírus, trojans, malware,
worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou de quaisquer outros dispositivos que venham a
ser criados, em decorrência da navegação na internet pelo usuário.

PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS

As informações dos usuários são coletadas de 2 maneiras:
a) por meio do cadastro realizado pelo próprio usuário no Sistema SGN online contratado pela
imobiliária ou pelo usuário;



b) e por meio do uso de cookies ou de outra tecnologia que armazena informações a respeito da
navegação do usuário no sistema ou aplicativo.

O usuário está ciente e concorda com a coleta, armazenamento, tratamento, processamento e uso
das informações enviadas e/ou transmitidas pelo usuário nos termos estabelecidos nesta Política de
Privacidade.

As informações dos usuários são  utilizadas pela Ms Morais com as seguintes finalidades:
a) possibilitar o acesso e o uso dos recursos e funcionalidades do Sistema pelos usuários;
b) desenvolver, manter e aperfeiçoar os recursos e funcionalidades do Sistema;
c)  analisar  o  desempenho  do  Sistema  e  verificar  os  hábitos  de  navegação  dos  usuários,  para
eventuais ofertas de serviços e estratégias da Ms Morais.

A Ms Morais preserva a privacidade dos usuários e não compartilha seus dados e informações com
terceiros, salvo mediante consentimento do próprio usuário, por força de lei ou ordem judicial.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pertencem à Ms Morais: 
a) todo e qualquer software, aplicativo ou funcionalidade empregado pela Ms Morais referentes ao
Sistema SGN; 
b) a identidade visual do Sistema SGN e aplicativo;
c)  o  nome empresarial,  marca,  nome de  domínio,  qualquer  sinal  distintivo  de  sua  titularidade
inserido no site, Sistema e aplicativo;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer  alterações  que  sejam realizadas  pela  Ms Morais  nesta  Política  de  Privacidade  serão
consideradas  aplicáveis  a  partir  da data  de publicação,  sendo,  portanto,  de responsabilidade do
usuário, manter-se atualizado com relação ao disposto neste documento.

O Usuário poderá contatar a Ms Morais a qualquer momento para esclarecer dúvidas ou questões
relacionadas a esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE através do e-mail contato  @  sgn  .com.br  .
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