
Este aplicativo respeita e protege a privacidade de todos os usuários que usam as
informações do serviço com alto grau de cuidado e cautela. Salvo disposição em
contrário nesta política de privacidade, este aplicativo não divulgará ou divulgará essas
informações a terceiros sem o seu consentimento prévio. Este aplicativo atualizará esta
política de privacidade de tempos em tempos. Ao concordar com este Acordo de
Usuário de Serviços de Aplicativo, presume-se que você consentiu com todo o
conteúdo desta Política de Privacidade. Esta Política de Privacidade é parte integrante
deste Acordo de Serviços de Aplicativos.

.Alcance
a) Este aplicativo recebe e armazena automaticamente suas informações quando você
usa ou acessa este serviço da web do aplicativo, incluindo, mas não se limitando a, seu
endereço IP, informações da conta, idioma usado, data e hora de acesso, etc.
.b) Este aplicativo recebe dados pessoais do usuário de um parceiro de negócios de
forma legal.
As informações a seguir não se aplicam a esta política de privacidade:
.a) Informações de palavras-chave que você insere ao usar o serviço de pesquisa
fornecido por este aplicativo;
.b) informações que você postou neste Aplicativo, incluindo, mas não se limitando a,
atividades de participação, informações de transação e detalhes de classificação;
.c) O ato que viola a lei ou as regras desta moção e a ação tomada contra você.

Uso da informação
.a) Este aplicativo não irá repassar, vender, alugar, repassar ou negociar seus dados
pessoais a terceiros independentes, a menos que você tenha dado o seu consentimento
prévio ou o fornecedor terceiro e este aplicativo (incluindo o parceiro do aplicativo) os
forneça a você Disposição. uso separado ou compartilhado. E terceiros estão proibidos
de acessar qualquer informação quando o serviço prestado por terceiros for encerrado.
.b) Este aplicativo também não permite que terceiros coletem, processem, vendam ou
distribuam seus dados pessoais de qualquer forma. Cada usuário desta plataforma de
aplicativo que está envolvido nas atividades acima mencionadas tem o direito de
rescindir o contrato de serviço com o usuário imediatamente após a descoberta.
.c) Para servir o usuário, o aplicativo fornece as informações que podem ser do seu
interesse, incluindo, mas não se limitando a, envio de informações de produtos e
serviços ou compartilhamento de informações com este parceiro de aplicativo para você
usar. O envio de informações pode ser seus produtos e serviços (o último requer o seu
consentimento prévio).

. Divulgação de informações
Este aplicativo irá divulgar todos ou parte de seus dados pessoais de acordo com suas
preferências pessoais ou a lei nas seguintes circunstâncias:
.a) Transmitir a terceiros com o seu consentimento prévio;
.b) Para fornecer os produtos e serviços solicitados, você deve compartilhar seus dados
pessoais com terceiros;



.c) Divulgação a terceiros ou autoridades administrativas e judiciais de acordo com as

disposições estatutárias aplicáveis   ou as exigências das autoridades

administrativas e judiciais;
.d) Se você violar as leis e regulamentos relevantes da China ou este contrato de serviço

de aplicativo ou regras relacionadas, seus dados serão repassados   a terceiros;

e) Se você for um reclamante de propriedade intelectual qualificado e tiver feito uma
reclamação, ela deve ser divulgada ao acusado a pedido do reclamante para que ambas
as partes possam resolver possíveis disputas;
.f) Se em uma transação criada nesta plataforma de aplicativo uma das partes cumprir
ou parcialmente cumprir a obrigação da transação e solicitar a divulgação de
informações, o aplicativo tem o direito de decidir fornecer ao usuário as informações
necessárias, como os dados de contato da outra parte para ajudar a finalizar a transação
ou resolver a disputa.
.g) Outras divulgações que esta solicitação considere apropriadas de acordo com
qualquer lei, regulamento ou política do site.

. Armazenamento e troca de informações
As informações e materiais coletados neste aplicativo são armazenados no aplicativo e /
ou nos servidores de suas afiliadas, que podem ser enviados para o seu país, região ou
local onde o aplicativo coleta informações e materiais. As informações e materiais
podem ser acessados, armazenados e visualizados fora do país.

.Segurança da informação

.a) Esta conta do aplicativo possui funções de segurança. Por favor, mantenha seu nome
de usuário e senha seguros. Este aplicativo garante que suas informações não sejam
perdidas, mal utilizadas ou alteradas por medidas de segurança, como a criptografia de
senhas de usuários. Observe também que, apesar das medidas de segurança
mencionadas acima, não existem “ medidas de segurança perfeitas ” na rede de
informações.
.b) Se você usar este serviço da web de aplicativo para transações on-line,
inevitavelmente divulgará seus dados pessoais, como informações de contato ou
endereço postal, para a contraparte ou contraparte potencial. Proteja os seus dados
pessoais e apenas os transmita a outras pessoas, se necessário. Se você descobrir que
suas informações pessoais vazaram, especialmente se o nome de usuário e a senha do
aplicativo vazaram, entre em contato com a equipe de suporte do aplicativo
imediatamente para que o aplicativo possa tomar as medidas cabíveis.
.Contate-Nos
Se você tiver alguma dúvida sobre nossas práticas ou esta política, entre em contato
conosco da seguinte forma:
Shenzhen Ultenic Technology Co., Ltd ..
Endereço postal: 808-812, Bloco A, Edifício 5, Tus Xiexin, n º 333, Longfei Avenue,
Huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen



Email: data_component@Ultenic.cn


