NOTAS INTRODUTÓRIAS

O utilizador que pretenda instalar e usar a aplicação Play4Equality tem de ter mais de
13 anos. É uma condição prevista nos termos e condições do aplicativo.
A aplicação é de acesso público e gratuito. Não existem recolhas de dados pessoais. A
avaliação de satisfação será voluntária e anónima.
Os dados recolhidos são única e exclusivamente para efeitos estatísticos (exemplos:
downloads feitos nas App da Apple e da Google play; nº de utilizadores que começaram
o jogo e nº final de quando terminou o jogo).
A participação e utilização da aplicação são voluntárias, permitindo ao utilizador deixar
de a utilizar em qualquer momento.
Ao instalar a aplicação o utilizador está a aceitar os termos e condições e a política de
privacidade. Se o utilizador não concordar com as condições de utilização, então não
deverá instalar a aplicação. Ao instalar, está pronta a ser usada.
Para mais informações nos Termos e condições e a Política de privacidade.

Termos de utilização
&
Politica de Privacidade
A – Âmbito e objetivo

1. Estes Termos e Condições de Utilização regulam a obtenção e utilização da
aplicação para dispositivos móveis Play4Equality (doravante referida como
aplicação).
2. O projeto e os conteúdos pedagógicos das temáticas foram desenvolvidos pela
Cruz Vermelha Portuguesa e a aplicação produzida pela FUN PUNCH.
3. A aplicação é um ferramenta lúdico-pedagógica em formato de narrativa
interativa, com minijogos virtuais integrados, para a Cruz Vermelha Portuguesa,
dirigida a adolescentes cujo objetivo é sensibilizar o utilizador para 3 temas:
igualdade de género; violência no namoro e tráfico de seres humanos.
B – Condições de acesso e utilização

1. A aplicação é de acesso público e gratuito.
2. A participação e utilização da aplicação são voluntárias, permitindo aos
utilizadores deixar de a utilizar em qualquer momento, com base numa decisão
autónoma e unilateral.
3. Ao instalar a aplicação, o utilizador declara ter entendido e aceitado as condições
seguintes e a informação legal relacionada com a aplicação. Se o utilizador não
concordar com estas condições então não deverá utilizar a aplicação.

C – Deveres e responsabilidades do utilizador

1. O utilizador é responsável pela utilização da aplicação.
2. O utilizador deverá tomar as medidas de segurança necessárias para proteger o
seu dispositivo contra acesso não-autorizado de terceiros e contra aplicações

danosas. O utilizador é alertado para os riscos de segurança associados à
utilização da Internet e tecnologias baseadas na Internet.
3. Ao utilizar a aplicação, o utilizador é responsável por respeitar as disposições
legais e estes Termos e Condições de Utilização.

D – Proteção de dados

1. Com base no RGPD e nas disposições da legislação nacional portuguesa sobre
proteção de dados, todas as pessoas têm direito à privacidade e à proteção
contra a utilização indevida dos seus dados pessoais.
2. Em circunstância alguma serão recolhidos dados pessoais nesta aplicação nem
pela Cruz Vermelha Portuguesa nem pela empresa que desenvolveu a aplicação.
A empresa que desenvolveu a aplicação retira somente alguns dados para efeitos
estatísticos (quantos jogadores iniciaram o jogo e quantos o finalizaram, nr de
downloads feitos na conta da App Store e na Google Play) não retendo quaisquer
dados pessoais para o efeito.

E – Cessação do uso da aplicação
1. O utilizador pode terminar o uso da aplicação em qualquer altura, eliminando ou
desinstalando a aplicação do seu dispositivo móvel.

F – Copyright e propriedade intelectual

1. Os direitos de autor relativos à aplicação e seus conteúdos pertencem aos
promotores.
2. A informação e conteúdos na aplicação são tornados acessíveis ao público. Os
conteúdos são publicados para uso pessoal e para utilização nas escolas. Não é
permitida qualquer outra reprodução ou transmissão de conteúdos a terceiros.
O descarregamento ou cópia de conteúdos, incluindo as imagens, fotografias ou
outros ficheiros não traduz qualquer transferência de direitos relativos a tais
conteúdos. Os direitos de autor e quaisquer outros direitos relativos ao

conteúdo, imagens, fotografias ou outros ficheiros desta aplicação são detidos
exclusivamente pelos seus criadores (os detentores dos direitos de autor).
3. Para a reprodução de quaisquer dos referidos elementos, deverá ser obtida
previa autorização escrita dos detentores dos direitos de autor.

G – Disposições finais

1. Estas disposições foram publicadas em Português.
2. A utilização da aplicação é gratuita para os utilizadores. Quaisquer custos
resultantes de acesso à Internet para viabilizar o funcionamento da aplicação são
suportados pelo utilizador.
3. A Cruz Vermelha Portuguesa reserva-se o direito de alterar ou estender os
Termos e Condições de Utilização em qualquer momento, desde que a lei e os
direitos de copyright dos titulares sejam respeitados.
4. Email do Gabinete para a proteção de dados é:
encarregadoprotecaodados@cruzvermelha.org.pt

5. Email para o contacto de suporte play4equality@cruzvermelha.org.pt

