
Nosso compromisso com a Privacidade

Para desenvolver a nossa atividade da melhor maneira possível, é essencial que coletemos
algumas informações sobre você. O objetivo é deixar claro como iremos utilizar as informações
coletadas sobre você. Você é responsável pelas informações pessoais que está fornecendo,
bem como, as consequências de suas decisões. Coletamos apenas as informações essenciais
sobre você para que possamos exercer a nossa atividade da melhor maneira possível. Sem
essas informações, não teríamos como prestar os nossos serviços e adimplir com os contratos
firmados com você e com terceiros. Dados fornecidos com seu consentimento:

· Nome;
· Documento de identificação (RG e/ou CPF);
· Gênero;
· Data de nascimento;
· Endereço completo;
· Telefone para contato;
· E-mail para contato; e
· Telefone de emergência;
· Pace
· Você também deverá criar uma senha para acessar a conta criada. Essa senha é de uso
pessoal e intransferível.

· Dados financeiros para finalização de pagamento Dados gerados por você, registramos suas
informações quando:

· Você efetiva seu cadastro e abre uma conta com o Ticket Agora ou com SB5 Eventos ou
simplesmente se inscreve para qualquer evento disponibilizado em nossas plataformas.

· Se inscreve em nosso boletim informativo ou qualquer outra lista de correspondência.

· Responde pesquisas;

· Envia um formulário para solicitar suporte ao cliente ou entrar em contato conosco para
qualquer outra finalidade quando você visita nossos sites, coletamos informações que os
navegadores da web, dispositivos móveis e servidores disponibilizam, tais como:

· Endereço de protocolo de internet;
· Tipo de navegador;
· Idioma de preferência;
· Fuso horário;
· URL de referência;
· Data e hora de acesso;
· Sistema operacional;
· Fabricante do dispositivo móvel ou fixo;
· Informações de redes sociais; e
· Informações da rede móvel. Finalidades das informações coletadas:
· Para se comunicar com você (por exemplo, através de e-mail) sobre os eventos para os quais
você se inscreveu, alterações desta Política de Privacidade, alterações dos Termos de Uso ou
outros avisos importantes;

· Para envio de dos kits (no caso de evento virtual)

· Para e realização de ranking (evento virtual)



· Para manter você informado sobre corridas futuras, envio de convites, ofertas, promoções e
outras informações que acreditamos ser de seu interesse;

· Para facilitar o seu cadastramento em suas próximas corridas;

· Para pedir que você participe de pesquisas ou para solicitar feedback sobre nossos serviços;

· Para entender como os usuários usam nossos produtos e serviços;

· Para monitorar e prevenir problemas e para aprimorar nossos produtos e serviços;

· Para oferecer suporte, analisar e aprimorar nossas interações com clientes;

· Para atualizar, expandir e analisar nossos registros, identificar novos clientes e fornecer
produtos e serviços que possam ser de seu interesse;

· Para analisar tendências, administrar nossos sites, rastrear o comportamento dos Corredores
a fim de entender o que os Corredores estão procurando e para melhor ajudá-los;

· Para monitorar e aprimorar campanhas de marketing e fazer sugestões relevantes para o
usuário.

· Para criar uma base de dados sólida, utilizando os dados coletados para criar estatísticas com
base no comportamento dos Visitantes. Com quem compartilhamos suas informações:

· O ticket agora não é o destinatário final de suas informações. As informações fornecidas por
você e as informações geradas por você são disponibilizadas a nós os Organizador do evento.

· Pode ser necessário o compartilhamento de suas informações pessoais e informações geradas
com provedores de serviços terceirizados, como parceiros de marketing e publicidade,
patrocinadores e parceiros do evento, provedores de análise da web e processadores de
pagamento. Esses prestadores de serviço são autorizados a usar suas informações pessoais
apenas conforme necessário para prestar esses serviços a nós. Seus direitos:

· Quando confiamos no seu consentimento como base legal para proceder com a coleta dos
dados, você tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.

· Você pode cancelar o recebimento de boletins informativos e outras mensagens não
essenciais usando a função "cancelar inscrição" incluída em todas essas mensagens.
Entretanto, você continuará a receber notificações e e-mails essenciais para a nossa prestação
de serviço.

· Você pode desativar os cookies do navegador antes de visitar nossos sites. No entanto, se
você fizer isso, talvez não seja possível usar certos recursos dos sites de modo adequado.

· Você tem o direito de solicitar que suas informações pessoais sejam excluídas em
determinadas circunstâncias, como quando elas não forem mais necessárias para o propósito
para o qual foram coletadas originalmente. Retenção das informações:

· Podemos reter suas informações pessoais enquanto for necessário para os fins descritos nesta
Política de Privacidade. Às vezes, podemos reter suas informações por períodos mais longos,
conforme permitido ou exigido por lei, para executar nossos contratos, regularizar questões
relacionadas a impostos, contabilidade ou para cumprir com outras obrigações legais.
Consentimento seu e de terceiro:

· Ao utilizar nossa plataforma, você concorda de forma expressa com a Política de Privacidade
contida neste documento.



· Caso você esteja realizando este cadastro por outra pessoa, você garante, por sua integral
responsabilidade civil e criminal, que você possui o consentimento livre, específico, informado
e explícito, do titular dos dados cadastrados de que os dados pessoais dele sejam objeto do
presente tratamento; Recomendações de segurança durante o percurso das provas, o atleta
deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e


