Esta Política de Privacidade foi
atualizada pela última vez em 28 de
fevereiro de 2018.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA NICKELODEON
Bem vindo! Esta Política de Privacidade rege este site, aplicativo ou outro serviço interativo
que inclua um link autorizado para este Contrato e todos os outros sites, aplicativos ("apps") e
outros serviços interativos que você também usar e que são oferecidos por meio de marca do
Grupo Nickelodeon, que está fornecendo este site, aplicativo ou outros serviços interativos
(coletivamente, todos esses sites, apps e outros serviços interativos, "Site", "nós", "nos" ou
"nosso"). Este Site é totalmente controlado e operado pela Nickelodeon, uma unidade
comercial da Viacom Media Networks, uma divisão da Viacom International, Inc. juntamente
com a MTV Networks Latin America, Inc., e com a Viacom Networks Brasil Publicidade e
Propaganda Ltda., e/ou suas controladoras e todas as afiliadas que a Viacom Inc., direta ou
indiretamente, detém ou controla (referidas coletivamente como "Nickelodeon"). AO
ACESSAR E USAR ESTE SITE, VOCÊ ESTÁ CONCORDANDO EM SER LEGALMENTE VINCULADO E
SUBORDINADO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA NICKELODEON. NÓS NOS RESERVAMOS O
DIREITO, A NOSSO EXCLUSIVO CRITÉRIO, DE MUDAR, MODIFICAR OU, DE ALGUMA
MANEIRA, ALTERAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE A QUALQUER MOMENTO. TAIS
MODIFICAÇÕES E / OU ALTERAÇÕES TORNAR-SE-ÃO EFETIVAS IMEDIATAMENTE APÓS
PUBLICADAS. POR FAVOR, REVEJA A POLÍTICA DE PRIVACIDADE PERIODICAMENTE. O SEU
USO CONTÍNUO DO SITE APÓS ALTERAÇÕES E / OU MODIFICAÇÕES DA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE CONSTITUIRÁ SUA ACEITAÇÃO DOS TERMOS REVISADOS. SE VOCÊ NÃO
CONCORDA COM O DISPOSTO NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE ESPECIFICADA ABAIXO, POR
FAVOR, NÃO USE ESTE SITE.
Esta Política de Privacidade descreve quais informações os Sites Nickelodeon coletam de seus
usuários, inclusive crianças, quando estes acessam tais sites; Como estas informações são
usadas e armazenadas; Quando estas informações podem ser divulgadas à terceiros; Como os
usuários, pais e responsáveis podem controlar o uso e a divulgação das informações coletadas;
E como a informação é protegida.
A privacidade de nossos visitantes é importante para nós, e reconhecemos a necessidade de
fornecer proteção adicional para as crianças. Os visitantes mais jovens devem SEMPRE
verificar com seus pais ou responsáveis antes de inserir informações em qualquer site ou
aplicativo móvel e encorajamos as famílias a discutir com seus filhos sobre o
compartilhamento on-line de informações pessoais.
RESUMO
Para melhor entendimento desta Política de Privacidade, apresentamos um resumo rápido no
quadro abaixo. Leia toda a Política de Privacidade para obter informações mais detalhadas.

QUE INFORMAÇÕES NÓS
COLETAMOS

Os Sites Nickelodeon coletam apenas as informações
que são razoavelmente necessárias para as atividades
disponíveis no site específico. Em geral, coletamos três
tipos de informações:
1. Informações que você nos dá ativamente (por
exemplo, durante o registro, sorteios, compras
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ou envios de conteúdo);
2. Informação que recolhemos automaticamente
sobre o seu computador ou dispositivos sem
fios (como o seu endereço IP, ID de cookie e
outros
identificadores
de
dispositivo
exclusivos); e
3. Informações que coletamos de terceiros,
inclusive através de seus provedores de mídia
social terceirizados registrados.
Para obter informações mais detalhadas sobre as
informações que coletamos, acesse aqui.

COMO ARMAZENAMOS ESTAS
INFORMAÇÕES

Armazenamos suas informações usando precauções de
segurança razoáveis e apenas pelo tempo necessário.
Apesar dessas precauções, há sempre uma chance de
que alguém possa acessar suas informações sem
permissão. Se você acha que um terceiro acessou suas
informações, entre em contato conosco imediatamente
conforme as instruções abaixo.
Para obter informações mais detalhadas sobre como
armazenamos informações, acesse aqui.

COMO USAMOS ESTAS
INFORMAÇÕES

Em geral, as informações que coletamos podem ser
usadas para responder às suas solicitações; Permitem
aproveitar os recursos e serviços dos Sites Nickelodeon;
Personalizar a sua experiência e a publicidade que você
vê; Enviar-lhe ofertas e promoções especiais da
Nickelodeon, da família de empresas Viacom, e em
nome de terceiros cujos produtos ou serviços podem
ser do seu interesse; Analise de estatísticas; E gerenciar
e melhorar os serviços disponíveis nos sites da
Nickelodeon.
Para obter informações mais detalhadas sobre como
usamos essas informações, acesse aqui.

Dependendo
das
circunstâncias,
poderemos
compartilhar informações recolhidas com (A) agentes
da lei ou outros, conforme necessário, para proteger ou
defender nossos direitos e os direitos de terceiros; (B)
terceiros contratados para lidar com certas atividades;
(C) anunciantes ou terceiros com quem possamos nos
associar para fornecer conteúdo, produtos ou serviços
INFORMAÇÕES QUE
adicionais; (D) parceiros de negócios que patrocinam
COMPARTILHAMOS COM TERCEIROS um sorteio ou concurso ou que oferecem
conjuntamente um serviço ou recurso nos Sites da
Nickelodeon; (E) dentro da família de empresas Viacom;
(F) no caso de uma operação societária; e (G) em outras
situações, com o seu consentimento.
Para obter informações mais detalhadas sobre nossas
práticas de compartilhamento de informações, acesse
aqui.
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QUAIS INFORMAÇÕES OUTROS
PODEM COLETAR

Podemos nos associar a uma série de fornecedores de
publicidade, provedores de serviços analíticos e outras
empresas para, por exemplo, veicular anúncios
direcionados ou analisar o desempenho dos Sites da
Nickelodeon. Essas empresas podem usar seus próprios
identificadores exclusivos, e caso opte pelo uso destas
tecnologias, estará assumindo os riscos e as
responsabilidades. Estas empresas terceirizadas podem
usar as informações coletadas de você de acordo com
suas próprias políticas de privacidade, o que
recomendamos que você revise.
Para obter mais informações sobre esses terceiros e
como você pode ser capaz de controlar como eles usam
suas informações, por favor, acesse aqui.

SEU CONTROLE SOBRE AS SUAS
INFORMAÇÕES

Você pode ter o direito de acessar, atualizar e corrigir
qualquer informação que coletamos sobre você.
Você pode interromper a entrega de mensagens
comerciais de e-mail dos Sites da Nickelodeon seguindo
as instruções nos e-mails que você recebe.
Você pode ter opções sobre o uso de suas informações
por terceiros que desejam fornecer determinados
anúncios direcionados a você.
Os pais e responsáveis podem rever qualquer
informação pessoal identificável recolhida sobre os seus
filhos e solicitar que essas informações sejam excluídas
e / ou que nenhuma outra informação seja coletada.
Para obter informações mais detalhadas sobre o seu
controle sobre suas informações, por favor, acesse aqui.

QUEM SOMOS

Os Sites Nickelodeon são disponibilizados pelo Grupo
Nickelodeon. Se você tiver alguma dúvida sobre nossas
práticas de manipulação de informações, incluindo
nossas práticas com relação às informações pessoais
das crianças, entre em contato conosco:
Viacom Networks Brasil
A/c: Departamento Jurídico
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 13º andar –
Itaim Bibi
São Paulo, SP - Brasil
Ou envie um e-mail para:
nickprivacy@nickonline.com.
Para obter informações mais detalhadas sobre quem
somos, por favor, acesse aqui.

LINKS RÁPIDOS
I. COLETA E USO DE INFORMAÇÕES
 A. Informações de Registo
 B. Registros de Plataformas Sociais e Plugins de Mídias Sociais
 C. Informações de computador coletadas por nós
 D. Informações de computador coletadas por terceiros
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E. Concursos e Sorteios
F. Postais eletrônicos e mensagens
G. Newsletters eletrônicos
H. Recursos e serviços interativos
I. Mensagens de texto Marketing e Promoções
J. Informações sobre Geolocalização
K. Informação Financeira
L. Outras Coletas e Uso de Dados
II. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS
 A. Aplicação da lei e segurança
 B. Agentes
 C. Terceiros / Anunciantes
 D. Sites de Marcas Associadas e recursos
 E. Viacom e Outras Empresas Afiliadas
 F. Transferência de negócios
 G. Com o Seu Consentimento
III. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
IV. SEGURANÇA, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
V. ACESSO E CORRECÇÃO DE INFORMAÇÕES
 A. Revisando suas informações
 B. Acesso para Pais e Responsáveis
VI. SEGURANÇA ONLINE
VII. LINKS A TERCEIROS
VIII. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AVISOS
IX. CONTATO
I.

COLETA E USO DE INFORMAÇÕES

Podemos solicitar ou recolher determinadas informações quando você visitar os Sites da
Nickelodeon. Solicitaremos apenas as informações razoavelmente necessárias para que você
possa participar de cada atividade específica.
A. Informações de Registro:
A informação necessária para registrar varia de acordo com o Site, mas pode incluir:
(a) data de nascimento; (b) gênero; (c) País; (d) Estado; (e) Código postal; (f) nome de
usuário e senha; (g) número de telefone celular; (h) endereço de e-mail; e (i) outras
informações de perfil, como preferências de avatar, preferências de comunicação e
interesses. Caso você seja menor de 13 anos, poderemos solicitar que você forneça
também o endereço de e-mail de seu pai ou responsável. Para determinados países o
consentimento dos pais ou responsáveis é exigido a depender da faixa etária. Os
visitantes ou seus pais / responsáveis receberão um e-mail de ativação e deverão
seguir os procedimentos para concordar com os termos deste Site para ativar a conta;
As contas não ativadas dentro de um período determinado serão eliminadas.
As informações de registro são usadas para permitir que a Nickelodeon entre em
contato com você e permite que você: (i) faça login em sua conta em diferentes
dispositivos e plataformas; (ii) aproveite as ofertas do site; (ii) tenha seus pedidos de
produtos, serviços e informações atendidos; (iii) receba comunicados referentes à sua
conta; (iv) gerencie seus jogos; (v) receba material de divulgação e informativos
apropriados; e (vi) visualize conteúdo personalizado enquanto visita os Sites
Nickelodeon.
Certos sites não dirigidos a crianças podem oferecer oportunidades aos visitantes para
se candidatarem para participar de determinados programas ou para oportunidades
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de emprego, treinamento ou estágio. Neste sentido o candidato pode ser obrigado a
fornecer outras informações pessoais pertinentes, incluindo, mas não se limitando a,
nome completo, endereço postal, número(s) de telefone e endereço de e-mail.
Informações pessoais adicionais e outras informações podem ser solicitadas durante o
processo de candidatura. Tais submissões também estão sujeitas às políticas relativas
a esses programas.
B. Registos de Plataformas Sociais e Plugins de Mídias Sociais:
Alguns dos Sites da Nickelodeon permitem ou exigem que os usuários maiores de 13
anos de idade se registem ou façam login na sua conta através de uma plataforma de
rede social como, por exemplo, o Facebook ou outros plug-ins de mídia social, como os
botões "Like" do Facebook ou Google "+1". Ao usar essas plataformas e plug-ins de
redes sociais, seu nome de usuário e senha nestas plataformas e outras informações
disponíveis sobre você ou coletados de você nestas plataformas podem ser
compartilhadas conosco.
Quando você usa tais plataformas de redes sociais e plugins, compartilha suas
informações com estes provedores, estando sujeito à Política de Privacidade aplicável
de cada site / plataforma específica. Estas plataformas de redes sociais e plugins
podem coletar informações sobre você, incluindo sua atividade nos Sites da
Nickelodeon, e publicar em seu perfil notificações sobre o seu uso dos Sites da
Nickelodeon. Esses serviços também se utilizar de identificadores exclusivos que
permitem que sua atividade seja monitorada em vários sites com o objetivo de
fornecer mais publicidade direcionada para você. Por favor, tenha em mente que as
Políticas de Privacidade de terceiros podem ser diferentes das nossas e, portanto
recomendamos que você leia e revise tais políticas.
C. Informações de computador coletadas por nós:
Quando os visitantes chegam o nosso Site, podemos coletar automaticamente
determinadas informações de seus computadores ou dispositivos móveis, como o tipo
de sistema operacional do computador (por exemplo, Windows XP ou Mac OS), o
endereço IP do visitante, o navegador da Internet (por exemplo, Internet Explorer,
Safari, Chrome e Firefox), UDID (para determinados dispositivos móveis), informações
sobre os sites visitados anteriormente, os anúncios vistos, os links clicados nos Sites
Nickelodeon, informações coletadas através do uso de identificadores exclusivos,
como cookies (veja abaixo), e informações sobre o provedor de serviços de Internet
entre outras informações padrão do log do servidor ("Informações do computador").
Podemos usar “cookies”, “web beacons”, “tokens” ou tecnologias semelhantes
(coletivamente conhecidas como "Tecnologias de Rastreamento") nos Sites da
Nickelodeon. Os "Cookies" (que podem ser arquivos html, arquivos Flash ou outras
tecnologias) são arquivos de texto que ajudam a armazenar preferências e atividades
do usuário. "Web beacons" (também conhecidos como tags de imagem, gif ou web
bugs) são pequenos pedaços de código usado para coletar dados de publicidade, como
contagem de visualizações de página, vistas de promoções ou respostas de
publicidade. Os "Tokens" são identificadores únicos que são gerados e enviados de um
servidor, como o pass service da Adobe, para o dispositivo do usuário para identificar
uma determinada interação, como a autenticação do usuário e que normalmente são
armazenados como um HTTP cookie. O Site e / ou terceiros podem usar Tecnologias
de Rastreamento para coletar Informações do Computador automaticamente ao
navegar no Site e na web.
Podemos usar Tecnologias de Rastreamento para ajudar a personalizar nosso
conteúdo, permitir que os usuários se movam entre determinados Sites da
Nickelodeon sem precisar fazer um novo login em cada Site, habilitar o funcionamento
interno dos Sites Nickelodeon, recolher estatísticas sobre o uso do Site e da Internet,
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melhorar ou personalizar o conteúdo, as ofertas ou os anúncios, personalizar sua
experiência no Site (por exemplo, para reconhecê-lo por nome ao retornar ao Site),
salvar sua senha, suas configurações de jogos online ou de vídeo, permitir que você
use carrinhos de compras, nos ajude a oferecer produtos, programas ou serviços que
possam ser do seu interesse, manter e administrar os Sites Nickelodeon. Essas
Tecnologias de Rastreamento coletam dados de "cliques" e outras informações
adicionais sobre suas visitas aos sites da Nickelodeon (como visitas a páginas da Web
específicas, uso de recursos, histórico de compras ou preferências), podem coletar
outras informações em várias sessões nos Sites Nickelodeon e outros sites oferecidos
pela família de empresas Viacom e também pode coletar seu endereço IP ou algum
outro identificador exclusivo para o dispositivo que você usa para acessar o site
("Identificador"). Um Identificador pode ser automaticamente atribuído a qualquer
dispositivo que você usa para acessar os Sites Nickelodeon. Quando um assinante do
serviço de televisão à cabo faz login com seus dados de assinante para ver episódios
completos da programação Nickelodeon no aplicativo móvel da Nick, um token de
terceiros é armazenado no dispositivo móvel do usuário para que o assinante possa
ver episódios no futuro sem precisar autenticar seus dados novamente.
AO VISITAR UM SITE, SEJA UM USUÁRIO REGISTRADO OU NÃO, VOCÊ RECONHECE,
ENTENDE E ACEITA QUE ESTÁ NOS DANDO O SEU CONSENTIMENTO PARA
CONFIGURAR E ACESSAR COOKIES EM SEU DISPOSITIVO, RASTREAR SUAS
ATIVIDADES E SEU USO DO SITE ATRAVÉS DESTAS TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO
E IDENTIFICADORES E QUE NÓS PODEREMOS USAR TECNOLOGIAS DE
RASTREAMENTO NOS EMAILS ENVIAMOS A VOCÊ.
Nossos Provedores de Serviços de Publicidade Terceirizados (como definido na Seção
D) não têm acesso às Tecnologias de Rastreamento estabelecidas pelos Sites da
Nickelodeon, exceto na medida necessária para fornecer serviços ao nosso Site. Os
provedores de serviços de publicidade terceirizados, bem como os anunciantes,
podem definir suas próprias Tecnologias de Rastreamento em seu dispositivo, caso
você tenha o sistema de Tecnologias de Rastreamento ativada no seu navegador (ou
Flash cookies).
Você tem várias opções em relação às Tecnologias de Rastreamento definidas pelos
sites Nickelodeon:
Você pode impedir o uso de determinadas Tecnologias de Rastreamento (exceto
Flash cookies) usando os controles em seu navegador da Web. Para fazer isso, você
deve concluir ambas as etapas seguindo o tipo de navegador abaixo:
o Internet Explorer
1. Exclua as Tecnologias de Rastreamento existentes clicando em
"Opções da Internet" no menu "Ferramentas" do seu navegador ou de
outra forma conforme indicado pelo recurso de suporte do navegador;
e
2. Desabilite futuras Tecnologias de Rastreamento usando os mesmos
controles do navegador. Informações adicionais sobre como desativar
a maioria das Tecnologias de Rastreamento podem estar disponíveis
no recurso de suporte do navegador. (Consulte a seção "ajuda" de seu
navegador para obter mais informações.).
o Google Chrome
1. Exclua as Tecnologias de Rastreamento existentes através da opção
"Limpar Dados de Navegação" no menu "Ferramentas" do seu
navegador ou de outra forma conforme indicado pelo recurso de
suporte do seu navegador; e
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Desabilite futuras Tecnologias de Rastreamento usando os mesmos
controles do navegador. Informações adicionais sobre como desativar
a maioria das Tecnologias de Rastreamento podem estar disponíveis
no recurso de suporte do navegador. (Consulte a seção "ajuda" de seu
navegador para obter mais informações.).
o Mozilla Firefox
1. Exclua as Tecnologias de Rastreamento existentes através da opção
"Limpar Histórico Recente" no menu "Histórico" do seu navegador ou
de outra forma, conforme indicado pelo recurso de suporte do
navegador; e
2. Desabilite futuras Tecnologias de Rastreamento usando os mesmos
controles do navegador. Informações adicionais sobre como desativar
a maioria das Tecnologias de Rastreamento podem estar disponíveis
no recurso de suporte do navegador. (Consulte a seção "ajuda" de seu
navegador para obter mais informações.).
 Você pode configurar o dispositivo que você utiliza para acesso aos Sites Nickelodeon
para avisá-lo cada vez que um cookie ou a maioria das demais Tecnologias de
Rastreamento estiverem sendo configuradas (exceto Flash cookies) ou optar por
desativar esses avisos. Isso é feito através do navegador do seu dispositivo.
Informações adicionais sobre avisos e remoção de avisos podem estar disponíveis no
recurso de suporte do navegador.
Observe que a exclusão, rejeição ou desativação das Tecnologias de Rastreamento
através das opções acima mencionadas, não removerá Flash cookies.
Lembre-se de que determinadas áreas e recursos dos Sites Nickelodeon só podem ser
acessadas em conjunto com as Tecnologias de Rastreamento e que a desativação
destas Tecnologias poderá impedi-lo de acessar alguns conteúdos.
D. Informações de Computador Coletadas por Terceiros:
O Grupo Nickelodeon utiliza os serviços de terceiros que podem coletar, usar ou
divulgar informações de cookies, endereços IP ou outros identificadores de
dispositivos e / ou históricos de navegação dos usuários que visitam os Sites da
Nickelodeon. Os Sites Nickelodeon usam uma variedade de redes de publicidade de
terceiros, para realizar intercâmbio de dados, serviços de medição de tráfego, análise
de marketing e outros provedores de serviços terceirizados (coletivamente,
"Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros") para, por exemplo, nos sites da
Nickelodeon, facilitar o direcionamento de anúncios e medir e analisar a eficácia e / ou
o tráfego publicitário ("Serviços de Direcionamento"). Esses Serviços de
Direcionamento nos permite exibir anúncios com base em suas visitas aos Sites da
Nickelodeon e outros sites que você visitou e podem exibir anúncios ou outro
conteúdo de produtos e serviços que possam interessá-lo. Serviços de Direcionamento
também ajudam a impedir que você veja propagandas repetidas e nos permitem
pesquisar a utilidade de certos anúncios. A Nickelodeon não faz publicidade
direcionada para crianças menores de 13 anos em sites destinados a crianças ou onde
a Nickelodeon tem conhecimento real de que um usuário tem menos de 13 anos.
Os Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros não têm acesso às Tecnologias
de Rastreamento estabelecidas pelos Sites da Nickelodeon, exceto na medida
necessária para fornecer serviços aos Sites da Nickelodeon. Os Provedores de Serviços
de Publicidade de Terceiros, bem como os anunciantes, podem definir e acessar suas
próprias Tecnologias de Rastreamento no seu dispositivo caso você tenha Tecnologias
de Rastreamento habilitadas no seu navegador (ou Flash cookies) e / ou podem ter
acesso a outras informações sobre você. Além disso, os Provedores de Serviços de
2.
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Publicidade de Terceiros podem coletar dados de login de forma independente dos
Sites Nickelodeon.
Você deve estar ciente de que regras diferentes podem ser aplicadas à coleta, uso ou
divulgação de suas informações por terceiros quando se tratar de anúncios,
promoções e outros sites que você encontra na Internet. O uso de tais tecnologia por
terceiros será de sua responsabilidade e não da Nickelodeon. Mesmo que tenhamos
um relacionamento com terceiros, não controlamos seus sites ou suas políticas e
práticas com relação às suas informações, que recomendamos que você revise a
Política de Privacidade destes terceiros. Com relação às Tecnologias de Rastreamento
definidas por Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e anunciantes (fora
do controle dos Sites da Nickelodeon), você tem algumas opções:
Você pode optar pela não utilização das suas informações para propósitos de
publicidade em Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros, como o Adobe e
DoubleClick usando as ferramentas de desativação destes Provedores. Você pode
acessar a ferramenta da Adobe em http://www.donottarget.com/ e o site da
DoubleClick: http://www.google.com/intl/pt-BR/policies/technologies/ads/ . Também
podemos, de tempos em tempos, permitir que outros Provedores e Anunciantes de
Serviços de Publicidade de Terceiros coletem Informações nos Sites da Nickelodeon.
Medições pelo software Nielsen: O player neste site pode incluir o software de
medição de propriedade da Nielsen, que coletará e usará determinadas métricas de
visualização de vídeos e outras informações, de acordo com suas políticas de
privacidade de levantamentos digitais. Para obter mais informações sobre o software
de medição da Nielsen, consulte http://www.nielsen.com/digitalprivacy e consulte a
seção "Opções" da política de privacidade de levantamentos digitais para saber mais
sobre suas escolhas com relação à medição da Nielsen, incluindo suas opções de
exclusão, se não desejar participar de tal medição, entre outras.
Observe o seguinte em relação à opção de exclusão de Tecnologias de Rastreamento
definidas por Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e anunciantes:
a. As ferramentas de exclusão discutidas acima são baseadas em cookies. Isso
significa que as ferramentas contam com a coleta de cookies para lembrar
suas preferências com relação ao uso de suas informações nos sites que
oferecem opções de exclusão. Se você optou pela exclusão em um
determinado site, e utilizou os controles em seu navegador para excluir todas
as Tecnologias de Rastreamento, talvez seja necessário optar novamente no
Site para restabelecer suas preferências.
b. As ferramentas de exclusão são específicas do navegador. Isso significa, por
exemplo, que se você optar pela exclusão ao utilizar o Internet Explorer 9, essa
opção não afetará as informações coletadas pelas Tecnologias de
Rastreamento quando você utilizar, por exemplo, o Mozilla Firefox no mesmo
dispositivo. Isso também significa que a exclusão de um dispositivo não afetará
a coleta de informações por Tecnologias de Rastreamento em outros
dispositivos para acesso aos Sites Nickelodeon.
Você também pode impedir o uso de determinadas Tecnologias de Rastreamento
(exceto Flash cookies) em um dispositivo específico usando os controles em seu
navegador da Web. Para fazer isso, você deve concluir as duas etapas a seguir:
a. Exclua as Tecnologias de Rastreamento existentes através do acesso em
"Opções da Internet" no botão de menu "Ferramentas" do seu navegador ou
de outra forma conforme indicado pelo recurso de suporte do navegador; e
b. Desabilite futuras Tecnologias de Rastreamento usando os mesmos controles
do navegador. Informações adicionais sobre como desativar a maioria das
Tecnologias de Rastreamento podem estar disponíveis no recurso de suporte
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do navegador. (Consulte a seção "ajuda" de seu navegador para obter mais
informações).
Você pode configurar o dispositivo usado para avisá-lo cada vez que um cookie ou a
maioria das outras Tecnologias de Rastreamento estiverem sendo executadas ao
acessar os Sites Nickelodeon (exceto Flash cookies) ou você pode optar por desativar
tais avisos. Isso é feito através do navegador no dispositivo que você usa para acessar
os Sites Nickelodeon. Informações adicionais sobre avisos e remoção de avisos podem
estar disponíveis através do recurso de suporte do navegador.
Optar por excluir e desativar Tecnologias de Rastreamento de provedores de serviços
de terceiros não significa que você não irá mais receber anúncios on-line. A exclusão e
desativação das Tecnologias de Rastreamento de provedores de serviços de
publicidade de terceiros significa que os anúncios que você vê não serão mais
adaptados aos seus hábitos ou interesses, porém anúncios continuarão sendo exibidos
nos sites Nickelodeon.
VERIFIQUE QUE O USO E ARMAZENAMENTO DE FLASH COOKIES PODE NÃO SER
CONTROLADO POR SEU NAVEGADOR.
Sinais de não rastreio e mecanismos similares. Alguns navegadores da Web podem
transmitir sinais de "não rastreio" para os sites com os quais o navegador se comunica.
Devido às diferenças na forma como os navegadores incorporam e ativam esse
recurso, nem sempre fica claro se os usuários pretendem que esses sinais sejam
transmitidos, ou ainda se eles estão cientes deles.
E. Concursos, Sorteios e Promoções:
Os Sites da Nickelodeon podem oferecer concursos, sorteios e promoções on-line.
Para participar destes recursos, você pode ser solicitado a fornecer seu primeiro nome
e endereço de e-mail e / ou informações adicionais necessárias para a gestão do
concurso, sorteio ou promoção. Em sites que são direcionados a crianças menores de
13 anos ou onde temos um conhecimento real de que um usuário é uma criança com
menos de 13 anos, podemos pedir o endereço de e-mail do pai ou responsável da
criança para informa-lo da entrada de seu filho dando-lhe a opção de barrar a
participação da criança.
F. Postais eletrônicos e mensagens:
Alguns sites da Nickelodeon oferecem aos visitantes a oportunidade de enviar postais
eletrônicos e listas de desejos de itens para familiares ou amigos, o que significa que
enviaremos, em nome do visitante, mensagens de e-mail para familiares e / ou
amigos. Para fazer isso, os visitantes devem fornecer o endereço de e-mail do
destinatário de tais postais eletrônicos ou mensagens de e-mail. Os visitantes só
devem fornecer endereços de e-mail de pessoas que eles sabem que estariam felizes
em receber esses cartões eletrônicos ou mensagens de e-mail. Os endereços de e-mail
fornecidos para este fim são utilizados exclusivamente para enviar o postal solicitado
ou mensagem de e-mail e são excluídos do nosso sistema uma vez que o cartão postal
ou mensagem é enviada.
G. Boletins eletrônicos:
Os visitantes podem fornecer seus endereços de e-mail para receber boletins
informativos e promoções do Grupo Nickelodeon, da família de empresas Viacom e de
nossos parceiros de negócios. Os visitantes podem alterar suas preferências sobre emails a qualquer momento através do link de cancelamento de inscrição nos boletins
informativos ou, para determinados Sites da Nickelodeon, efetuando login e alterando
as preferências de sua conta.
Quando os visitantes dos Sites da Nickelodeon, dirigidos a crianças com menos de 13
anos, pedirem para receber nosso boletim informativo por e-mail, eles serão
solicitados a fornecer primeiro nome, endereço de e-mail e o endereço de e-mail de
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seus pais / responsáveis. Enviaremos ao pai / responsável da criança um e-mail de
notificação informando-o sobre o pedido da criança para receber por e-mail o boletim
de forma contínua e daremos ao pai / responsável a opção de ter a informação de seu
filho removida do nosso banco de dados. O link para remover as informações da
criança expirará aproximadamente 48 horas a partir do momento em que é enviado,
mas a qualquer momento após receber este e-mail de notificação, o pai / responsável
da criança pode solicitar que paremos de enviar a criança seguindo as instruções de
"Unsubscribe" encontradas no final de qualquer um dos e-mails newsletter. Os pais /
responsáveis podem, a qualquer momento, rever quaisquer informações pessoais
identificáveis coletadas on-line sobre seu filho. Ver seção V (B) abaixo. Quando uma
criança fornece o endereço de e-mail de um pai / guardião ao se inscrever no boletim,
esse endereço de e-mail é usado para enviar a mensagem de e-mail de notificação e é
posteriormente excluído do nosso sistema.
H. Recursos e serviços interativos:
Alguns dos sites da Nickelodeon oferecem recursos e serviços interativos, como
painéis de mensagens e caixas de comentários. Para certos países, nos Sites da
Nickelodeon que são direcionados a crianças menores de 13 anos ou quando temos
um conhecimento real de que um usuário é uma criança com menos de 13 anos,
obteremos o consentimento do pai / responsável da criança antes de permitir que a
criança use esses recursos e serviços interativos ou usar medidas técnicas razoáveis
para excluir virtualmente todas as informações pessoais das postagens de uma criança
antes de serem tornadas públicas excluindo tais informações de nossos registros.
Utilizamos as informações coletadas por meio de recursos e serviços interativos para
permitir que você participe de tais recursos e serviços.
I. Mensagens de texto Marketing e promoções:
De acordo com a legislação local, os visitantes com idade apropriada podem ter a
oportunidade de se inscrever para promoções especiais, serviços, notícias,
programação e informações entregues através de mensagens de texto. Neste caso,
exigiremos o seu prévio consentimento expresso para quaisquer Serviços de Texto de
acordo com a natureza do serviço e as leis, regras e regulamentos aplicáveis.
Ao se registrar para os Serviços de Texto, você reconhece, entende e concorda que
poderá ser cobrado por sua operadora sem fio pelo envio ou recebimento de
mensagens. As taxas de mensagens padrão de sua operadora sem fio deverão ser
aplicadas a todos os Serviços de Texto, a menos que indicado de outra forma. Sob
nenhuma circunstância o Grupo Nickelodeon ou a família de empresas Viacom será
responsável por quaisquer encargos de serviços sem fio incorridos por você ou por
uma pessoa que tenha acesso ao seu dispositivo sem fio, número de telefone ou
endereço de e-mail. Se você alterar ou desativar seu número de telefone sem fio,
concorda em nos notificar para garantir que as mensagens futuras dirigidas a você não
sejam enviadas para a pessoa a quem o seu antigo número foi ou será atribuído.
Podemos compartilhar suas informações pessoais com os provedores de serviços
operacionais que nos ajudam na prestação de serviços de texto e serviços similares
para você, com a família de empresas Viacom e conforme disposto em "Divulgação a
Terceiros" abaixo.
Veja que sempre será possível enviar uma mensagem de texto com os dizeres "HELP"
para receber ajuda sobre o serviço de mensagens de texto, ou "SAIR" para parar de
receber este serviço.
J. Informações sobre Geolocalização:
Podemos coletar e armazenar informações sobre sua localização geográfica, apenas
com a precisão necessária para identificar o nome da rua e o nome de uma cidade ou
localidade nos Sites da Nickelodeon que sejam direcionados a usuários com mais de 13
anos ou quando tenhamos conhecimento real de que um usuário tem mais de 13 anos,
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condicionado à sua permissão para que seu computador ou dispositivo móvel nos
envie tais informações de localização. Talvez seja possível alterar as configurações no
computador ou no dispositivo móvel para evitar que ele forneça essas informações.
Usamos essas informações, por exemplo, para permitir que os visitantes aproveitem as
ofertas do Site; Responder aos pedidos de produtos, serviços e informações do
visitante; Gerenciar jogos; Personalizar o conteúdo que os visitantes veem quando
visitam os Sites da Nickelodeon; E oferecer aos visitantes ofertas especiais e
promoções da Nickelodeon Sites e da família de empresas Viacom, bem como em
nome de terceiros selecionados oferecendo produtos, programas ou serviços que
acreditamos que possam ser de interesse para nossos visitantes. AO ACEITAR ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E USAR O SITE APLICÁVEL, VOCÊ ESTÁ DE ACORDO COM A
COLETA E ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE GEOLOCALIZAÇÃO DESCRITAS
ACIMA.
K. Informações Financeiras:
Somente coletaremos e usaremos informações financeiras, como números de cartão
de crédito e códigos de segurança, para os fins descritos abaixo.
i. Jogos: Usuários maiores de idade podem comprar jogos disponíveis nos sites da
Nickelodeon (por exemplo, jogos de Shockwave.com). A compra de tais jogos pode
exigir o fornecimento de informações para processar o pedido, incluindo o nome
completo, endereços de faturamento e / ou de remessa, endereço de e-mail, número
do cartão de crédito, senha, código de segurança do cartão, data de validade e / ou
número de telefone. Após introduzir com êxito um número de cartão de crédito válido
/ data de validade e concluir o processo de encomenda, é criada uma conta. Utilizamos
estas informações para processar a encomenda e enviar confirmações por e-mail, bem
como para enviar informativos sobre produtos e serviços de interesse ou se tais dados
forem exigidos judicialmente. Se você fizer compras usando um cartão pré-pago, não
exigiremos que você insira qualquer informação de identificação pessoal para concluir
sua compra.
ii. Produtos de consumo: Alguns dos sites da Nickelodeon fornecem páginas e / ou
links para páginas que oferecem aos visitantes maiores de idade a oportunidade de
comprar produtos de consumo (as "Lojas"). Para isso, os visitantes precisam fornecer
informações de contato, endereço para envio, faturamento e crédito. Essas páginas
podem ser hospedadas e operadas por terceiros independentes e separados dos Sites
da Nickelodeon. Estes terceiros coletam informações pessoais sobre os visitantes da
loja e podem compartilhar essas informações conosco. Utilizamos esta informação
para processar a encomenda e enviar confirmações por e-mail, bem como para enviar
informações sobre produtos e serviços de interesse ou se tais dados forem exigidos
judicialmente. Antes de fornecer informações nestas páginas, recomendamos que
você revise as políticas de privacidade publicadas que regem o uso dessas informações
por terceiros, pois elas podem ser diferentes das nossas.
iii. Itens virtuais / Associações: Alguns dos sites da Nickelodeon podem oferecer
inscrições, assinaturas on-line e / ou itens virtuais para uso em conjunto com os jogos
dos Sites Nickelodeon. Quando você entra em uma transação para uma assinatura,
item virtual ou similar, você pode ser solicitado a fornecer o número do cartão de
crédito e / ou informações de faturamento com endereço de e-mail. Usaremos essas
informações para atender suas solicitações especificadas, bem como para informá-lo
sobre produtos adicionais ou oportunidades de serviços ou se tais dados forem
exigidos judicialmente. Consulte também as informações relativas aos processadores
de pagamentos na Seção II (B) abaixo.

Página 11 de 15

L. Outras Coletas e Uso de Dados:
Coletamos as informações de pesquisa quando os visitantes pesquisam informações
nos Sites da Nickelodeon. Também coletamos informações dos visitantes quando eles
nos contatam com perguntas e comentários.
Podemos usar essas informações, juntamente com qualquer outra informação descrita
acima, para (i) analisar o uso dos Sites da Nickelodeon, entender e melhorar nossas
ofertas de serviços; (Ii) prevenir atividades potencialmente proibidas ou ilegais; e (iii)
para quaisquer outros fins divulgados a você no momento em que coletamos suas
informações ou de acordo com seu consentimento.
Podemos combinar informações coletadas através dos Sites da Nickelodeon com
informações coletadas de outras fontes (por exemplo, serviços de integração de mídia
social), outros sites da família de empresa Viacom, registros off-line ou informações
publicamente disponíveis. É sua responsabilidade fornecer informações completas e
precisas e manter essas informações atualizadas. Não somos responsáveis por
qualquer problema decorrente da sua falha em fazê-lo.
II. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS
Podemos compartilhar suas informações com terceiros para os fins limitados descritos abaixo.
Os pais ou responsáveis de crianças com menos de 13 anos têm a opção de consentir na coleta
e uso das informações pessoais de seus filhos optando pela não divulgação dessas informações
a terceiros.
A. Aplicação da lei e segurança
Você reconhece, consente e concorda, na medida legalmente permitida em sua
jurisdição, em nos permitir acessar, preservar e / ou divulgar a informação que
coletamos e / ou o conteúdo que você nos forneceu (incluindo informações que você
pode ter postado em quadros de avisos ou sistemas internos de comunicação do Site)
à agentes legais e terceiros, se tal for exigido por lei ou com base numa convicção de
boa fé de que tal acesso, preservação ou divulgação é razoavelmente necessário para:
(a) cumprir com o processo legal; (b) impor os Termos de Uso dos respectivos Sites da
Nickelodeon; (c) responder a alegações de que o conteúdo viola os direitos de
terceiros; (d) responder aos seus pedidos de serviço ao cliente; ou (e) proteger os
direitos, de propriedade ou a segurança pessoal dos gerentes dos Sites da
Nickelodeon, de qualquer usuário dos Sites da Nickelodeon, de terceiros ou do público
em geral. Também podemos divulgar informações de usuários sempre que
acreditamos que a divulgação é necessária para limitar nossa responsabilidade legal;
Proteger ou defender nossos direitos ou propriedade; Ou proteger a segurança,
direitos ou propriedade de terceiros.
B. Agentes
As informações coletadas através dos sites da Nickelodeon podem ser transferidas,
divulgadas ou compartilhadas com terceiros contratados por nós para tratar e entregar
certas atividades, tais como fóruns, sorteios e concursos, cartões eletrônicos,
processamento de pagamentos, boletins informativos e parceiros desempenhando
outras funções técnicas e de processamento, como o envio de correio postal e e-mail,
manutenção da integridade dos dados, operações de programação, serviços ao usuário
ou serviços de tecnologia. Podemos fornecer as informações coletadas à terceiros,
conforme a necessidade para desempenhar estas funções, porém estes estarão
proibidos de usar tais informações para outros fins que não os especificados e
concordam em manter a confidencialidade dessas informações. Alguns desses agentes
como processadores de pagamento, podem solicitar informações adicionais durante o
curso de oferecer seus serviços. Antes de fornecer informações adicionais para agentes
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C.

D.

E.

F.

G.

terceirizados, incentivamos os visitantes a revisar suas políticas de privacidade e
práticas de coleta de informações.
Terceiros / Anunciantes
O Grupo Nickelodeon utiliza os serviços de agentes terceirizados que podem coletar,
usar ou divulgar informações de cookie, endereços IP ou outros identificadores de
dispositivos e / ou de navegação dos usuários que visitam os Sites da Nickelodeon.
Alguns Sites da Nickelodeon se associam com terceiros externos para fornecer
conteúdo, produtos ou serviços adicionais que acreditamos ser do seu interesse. Por
exemplo, podemos nos associar com empresas de cartões, fabricantes de software,
provedores de plug-in de mídia social, provedores de telefonia celular ou de serviços
de TV a cabo para oferecer cartões eletrônicos, jogos, redes sociais, serviços de
mensagens de texto ou conteúdo de vídeo personalizado. Esses parceiros operam sites
e serviços separados e independentes dos Sites da Nickelodeon e, portanto, podem ter
suas próprias políticas de privacidade. Se você concordar ou se registrar com um de
nossos parceiros, isso significa que você concede aos Sites Nickelodeon permissão para
fornecer seu registro e outras informações, incluindo o endereço de e-mail, a esse
terceiro.
Além disso, os Provedores de Serviços de Publicidade de Terceiros podem usar suas
próprias Tecnologias de Rastreamento para coletar informações sobre você. Consulte a
seção I (D) acima para obter informações mais detalhadas sobre o uso de Tecnologias
de Rastreamento.
Sites de Marcas Associadas e recursos
Alguns Sites da Nickelodeon oferecem serviços e recursos em parceria com outras
marcas associadas, como eventos e promoções que montamos com outras empresas
("Parceiro Co-Branded"). Esses serviços podem ser hospedados em um Site e / ou no
site do nosso Parceiro Co-Branded. Poderemos, neste caso, compartilhar suas
informações com nosso Parceiro Co-Branded quando você optar voluntariamente pela
participação em um serviço ou recurso desta marca, ou seja, isso significa que você
concorda tanto com Termos de Uso e Política de Privacidade dos Sites Nickelodeon
quanto com os do Parceiro Co-Branded, que coletará suas informações fornecidas
durante o registro e / ou em conexão com o recurso co-branded específico para fins de
marketing ou administrativos. Se você preferir optar por não autorizar o Parceiro CoBranded a utilizar as suas informações para estes fins, terá de contatar diretamente
este parceiro. O Parceiro Co-Branded será identificado no recurso ou serviço cobranded.
Viacom e Outras Empresas Afiliadas
Os Sites Nickelodeon fazem parte da família de empresas Viacom. Sempre que
permitido por lei, poderemos compartilhar informações que coletamos sobre você nos
sites da família de empresas Viacom e outras empresas afiliadas, para que possamos,
por exemplo, fornecer informações sobre produtos e serviços que possam interessá-lo.
Transferência de negócios
No caso de ativos relativos a um ou mais Sites da Nickelodeon serem transferidos ou
vendidos à outra entidade, como resultado de, por exemplo, uma venda corporativa,
fusão, joint venture ou outra combinação de negócios envolvendo a Companhia ou no
improvável caso de falência, as informações coletadas nos sites da Nickelodeon podem
ser transferidas para a empresa adquirente.
Com o Seu Consentimento
De outra forma, poderemos revelar as suas informações de acordo com o seu
consentimento.
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III. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Os Sites da Nickelodeon são projetados para e dirigidos para o público brasileiro e residente na
América Latina e são governados e operados de acordo com as leis dos Estados Unidos e
também estão sujeitos a todas as leis e regulamentações locais do Brasil, municipais, estaduais
e federais e, às vezes, a tratados internacionais.
Note que quaisquer informações pessoais e outras informações que você nos forneça ou que
tenhamos obtido como resultado do seu uso neste Site poderão ser recolhidas e / ou
transferidas e enviadas para os Estados Unidos e para outros países fora do Brasil, se
necessário, e estarão sujeitas às leis dos EUA e de outros respectivos países.
Ao usar este Site, participar de quaisquer atividades do Site e / ou nos fornecer suas
informações pessoais e outras informações, você: (a) consente com o armazenamento,
transferência, envio e / ou processamento de qualquer informação para e nos EUA e para
outros países fora do Brasil, se necessário; (b) está ciente e concorda que a lei dos EUA pode
fornecer um padrão de proteção menor para dados pessoais do que as leis de sua localização;
e (c) entende que coletamos, transferimos, armazenamos, processamos e / ou lidamos com
suas informações de acordo com esta Política de Privacidade e com as leis dos EUA. Mantemos
procedimentos técnicos e organizacionais razoáveis para proteger suas informações pessoais e
outras informações de acordo com esta Política de Privacidade.
IV. SEGURANÇA, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Os Sites da Nickelodeon mantêm procedimentos técnicos e organizacionais razoáveis para
ajudar a garantir que as informações coletadas sejam seguras, incluindo a limitação do número
de pessoas que têm acesso físico aos nossos servidores de banco de dados e o uso de sistemas
de segurança eletrônicos e proteções de senha para bloqueio de acesso não autorizado. Os
Sites da Nickelodeon realizam transações financeiras por meio de transmissões seguras.
Limitamos o acesso à informação dos visitantes aos empregados e contratados que estão
autorizados a tratar adequadamente essas informações, e qualquer funcionário que viole
nossos padrões de segurança e confidencialidade estará sujeito aos nossos processos
disciplinares. Também tomamos medidas razoáveis para ajudar a garantir que nossos agentes
terceirizados protejam a segurança de suas informações pessoais. No entanto, como acontece
com a maioria dos sites ou serviços da Internet, é possível que terceiros possam acessar
ilegalmente essas informações pessoais através de vários meios, apesar de nossos esforços.
As informações coletadas pelos Sites da Nickelodeon apenas serão armazenadas pelo tempo
necessário para os fins descritos nesta Política de Privacidade, ou para atender aos requisitos
legais.
V. ACESSO E CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES
A. Revisando suas informações
Você pode ter o direito de acessar, atualizar e corrigir imprecisões nas informações de
identificação pessoal que coletamos on-line nos Sites da Nickelodeon, para fazer isso,
você deve fazer login em sua conta ou nos enviar um e-mail para
nickprivacy@nickonline.com. Para ajudar a proteger sua privacidade e a segurança de
suas informações de identificação pessoal, tomaremos medidas razoáveis para
verificar sua identidade antes de conceder o acesso.
Você também pode solicitar que sua conta seja excluída de nosso sistema, juntamente
com suas informações pessoais identificáveis coletadas. Lembre-se de que, se você
excluir sua conta, poderemos reter algumas Informações Pessoais conforme exigido
por lei.
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B. Acesso para Pais e Responsáveis
Os pais / guardiões de crianças menores de 13 anos (ou a idade apropriada em outros
países) podem nos enviar um e-mail para nickprivacy@nickonline.com com o objetivo
de rever ou apagar informações pessoais identificáveis recolhidas sobre o seu filho, e /
ou solicitar que não haja mais coleta ou uso das informações de identificação pessoal
de seu filho. Tomaremos medidas para verificar a identidade de qualquer pessoa que
solicite informações pessoais identificáveis sobre uma criança para garantir que a
pessoa seja de fato o pai ou o tutor legal da criança.
VI. SEGURANÇA ONLINE
Alguns dos sites da Nickelodeon oferecem a você e ao seu filho um guia de segurança on-line
que recomendamos que você use como ponto de partida para discutir preocupações de
segurança e privacidade com seu filho. Naturalmente, o envolvimento na vida on-line de sua
família é a ferramenta de segurança mais importante disponível. Alguns dos vários guias estão
disponíveis aqui: http://www.nick.com/nick-safety-guide/
VII. LINKS DE TERCEIROS
Os sites que compõem os Sites Nickelodeon podem conter links para outros sites, incluindo os
de patrocinadores, anunciantes, plataformas de redes sociais e empresas de pesquisa. Esses
outros sites são governados por suas próprias políticas de privacidade ou práticas de coleta de
informações, que podem ser substancialmente diferentes das nossas. Encorajamos os
visitantes de outros sites a verificarem as políticas de privacidade e as práticas de coleta de
informações desses sites.
VIII. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AVISOS
Reservamo-nos o direito de revisar esta Política de Privacidade a qualquer momento e por
qualquer razão, a nosso exclusivo critério, publicando uma Política de Privacidade atualizada
sem aviso prévio. Essas revisões entrarão em vigor imediatamente após o lançamento e, se
você continuar a usar o Site depois de se tornarem efetivas, significará seu de acordo com as
alterações. Publicaremos ou exibiremos avisos de mudanças materiais na página inicial do Site
ou de outra forma no Site e / ou e-mail ou notificaremos você ao fazer login sobre essas
alterações. A forma de tal notificação será a nosso critério. No entanto, recomendamos que
você verifique esta Política de Privacidade com frequência para obter todas as atualizações.
SE VOCÊ CONTINUAR A USAR O SITE APÓS AS ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE,
VOCÊ ESTÁ DANDO O SEU CONSENTIMENTO PARA OS TERMOS ATUALIZADOS DA NOVA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM AS MUDANÇAS, VOCÊ DEVE
PARAR DE USAR O SITE.
IX. CONTATO
Se você tiver outras dúvidas sobre nossas práticas de uso das informações, incluindo
informações pessoais de crianças, entre em contato conosco: Viacom Networks Brasil
A/c: Departamento Jurídico em Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 13º andar – Itaim Bibi
São Paulo, SP – Brasil. Ou nos envie um e-mail em: nickprivacy@nickonline.com
Imprima uma cópia desta Política de Privacidade para seus registros.
Copyright © 2018 Viacom International Inc. – Todos os direitos reservados.
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