
Política de Privacidade

A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, mantenedora do Hospital Pequeno Príncipe e 
Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, opera o aplicativo Gamomics Pequeno Príncipe (doravante referido 
como o “Serviço”). 

Coleta e Uso de Informações 

Informamos que não há coleta de informações pessoais ou dos dispositivos utilizados para acesso ao nosso Serviço. 

Dados pessoais 

Não há coleta de dados pessoais para quaisquer finalidades, nem rastreamento e dados de cookies, pois não utiliza 
cookies ou qualquer outra tecnologia de rastreamento ou reconhecimento do usuário ou dispositivo. 

Uso, transferência e divulgação de dados 

Não há transferência de nenhuma informação de usuário a terceiros, uma vez que estas não são coletadas. 

Segurança de dados em trânsito 

Não se aplica.

Responsabilidades 

Toda informação publicada no aplicativo deverá ser utilizada pelos usuários em caráter meramente educativo. O 
provimento adequado de todos os recursos para acesso à internet e ao aplicativo é de inteira responsabilidade do 
usuário. 

Não nos responsabilizamos por falhas decorrentes de má utilização do aplicativo ou ocorrência de vírus no 
dispositivo móvel. 

Sobre os direitos autorais e uso do aplicativo 

É terminantemente proibida a utilização de logotipos, marcas, informações e serviços disponibilizados neste 
aplicativo. Todos os serviços, informações e imagens exibidos nesse aplicativo são protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e de autor e não poderão ser copiados, reproduzidos, modificados, armazenados, 
transmitidos e/ou utilizados por meio de links para outros serviços ou aplicativos. 

Revisões desta Política de Privacidade 

O Hospital Pequeno Príncipe e Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe poderão alterar esta Política de 
Privacidade sem aviso prévio. É de nosso interesse que as questões tratadas nessa Política de Privacidade sejam 
conhecidas, por isso nos comprometemos em manter essa política atualizada e disponível para consulta. 

Contate-nos 

Suporte técnico: aplicativo@hpp.org.br

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco: aplicativo@hpp.org.br


