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Definições e abreviaturas
BCI- Blockchain International FZE e/ou os seus afiliados ou subsidiários agindo em seu nome.
WAR FIELD– O videojogo desenvolvido por Blockchain International FZE e/ou os sues afiliados ou subsidiários.
A sua privacidade é importante para nós, e tomamos a nossa responsabilidade de cuidar seriamente dela. Esta política descreve qual a
informação que é colectada por BCI, quando utiliza a versão mobile, online ou baixável dos produtos e serviços (“produtos”) oferecidos
pela BCI e os seus subsidiários. Através do uso dos nossos produtos, consente com esta política.

A informação que coletamos
As informações que coletamos dependem de quais produtos você usa e como os utiliza. O controlador das informações pessoais
coletadas é Blockchain International FZE // Licença nº 47000942. RAKEZ Business Zone-FZ, RAK, Emirados Árabes Unidos.

A Informação que Nos Fornece Diretamente
Nós coletamos informações que você nos fornece, incluindo:
●
●
●
●
●

Endereço de e-mail, nome de utilizador, país de residência, data de nascimento, número de telefone e senha;
Informações que você fornece ao procurar nossa ajuda, como seu nome e registos dos problemas que você experiencia;
Informações que você fornece ao procurar nossa ajuda, como seu nome e registos dos problemas que você experiencia;
O seu endereço da carteira Ethereum;
Qualquer outra informação que você fornecer para participar de um concurso ou sorteio.

Quando você participa em jogos multijogadores online, suas informações de perfil, jogabilidade e estatísticas no jogo são visíveis para
todos. Nós podemos gravar o seu jogo, incluindo as entradas dos botões do seu controlador, e reproduzi-las juntamente com as
informações do seu perfil e estatísticas de jogo para outros jogadores sem aviso prévio para você, por exemplo, como parte de um modo
de espectador, ou fins promocionais fora do jogo.
Outra Informação que Coletamos quando utiliza os nossos Produtos
Podemos coletar outras informações automaticamente quando utiliza os nossos produtos, incluindo:
●
●
●
●
●

Endereço de IP;
Dispositivos móveis e outros identificadores de hardware ou dispositivo;
Informações do navegador, incluindo o tipo do seu navegador e o idioma de sua preferência;
Páginas de referência e de saída, incluindo páginas de destino e páginas visualizadas;
Tipo de plataforma;

●
Informações sobre o seu media, dispositivo, hardware e software, como suas configurações de hardware e componentes;
●
Informações sobre eventos do dispositivo, incluindo relatórios de falhas, URLs de solicitação e referência e detalhes da
atividade do sistema.
Também podemos coletar e armazenar informações localmente no seu dispositivo, usando mecanismos como cookies, armazenamento na
Web do navegador (incluindo HTML 5) e caches de dados de aplicativos.
Informação que nos é fornecida por entidades terceiras e plataformas mobile.
Se você jogar ou comprar os nossos jogos no seu dispositivo mobile e/ou tablet, nós recebemos informação sua através das app stores e
outros provedores de plataformas mobile. Esta informação inclui o seu nome de utilizador e/ou ID do dispositivo e o fato que você
efectuou uma compra, por exemplo, mas não inclui qualquer tipo de informação sensível ou financeira. Algumas das nossas plataformas
mobile podem enviar-nos informação que você autoriza a partilha. Os nossos produtos mobile também podem solicitar informações
pessoais adicionais, como tokens de notificação push, a sua localização precisa ou lista de contactos, e nós iremos colectar esta
informação apenas se nos fornecer o seu explícito consentimento.
Outras Entidade Terceiras.
Poderemos receber informação de entidades terceiras, como o Facebook ou Alfabet, quando utiliza estes serviços em conjunto com os
nossos produtos.
Poderemos também receber informação sua quando outros jogadores decidem partilhar a sua lista de contactos connosco.
Poderemos também receber informação de entidades terceiras para complementar a informação que recebemos de você- Poderemos
também utilizar a informação de entidades terceiras, por exemplo, para nos ajudar a entender a sua localização geográfica aproximada
através do seu endereço de IP para customizar certos serviços de acordo com a sua localização, e para prevenção de fraudes e/ou
abusos.

Que Informações Partilhamos com Entidades Terceiras?
Nós não partilhamos informação pessoal que o identifique directamente (tal como o seu nome, e-mail ou endereço de residência) com
entidades independentes terceiras sem o seu consentimento, a não ser que seja requerido por lei ou que nós determinemos que tal seja
necessário para aplicar os nossos direitos, propriedade ou operações ou para proteger os nossos jogadores ou entidade terceiras.
Poderemos partilhar informação anónima ou agregadas, ou outros dados que não o identifiquem directamente, com entidades terceiras,
por exemplo a sua persona nos leaferboards ou para mostrar tendências sobre o uso dos nossos produtos.
Poderemos empregar entidades terceiras localizadas dentro e fora do seu país de residência para colectar ou processar informação
pessoal em nosso nome por várias razões, tais como realizarem pesquisas de mercado, facilitar o processamento de cartões de crédito,
ou enviar emails. Quando os nossos agentes de entidade terceiras ou provedores de serviço coletam ou recebem informações pessoais,
nós requeremos que utilizem os dados apenas em nosso nome e para propósitos consistentes com esta Política.
Contudo, no caso de uma reorganização, desapossamento, junção, venda ou bancarrota, poderemos transferir toda a informação
colectada para a entidade terceira relevante que irá obter o consentimento para tal se necessário por lei.
Nós não controlamos a informação enviada pelo seu browser para entidade terceiras, tais como redes de publicidade e companhias de
analítica que recebam informação pessoal com a sua actividade normal na Internet. Quando entidades terceiras ou ferramentas sociais
estão integradas nos nossos produtos, essas entidades terceiras podem colectar informação quando utiliza os nossos produtos. Um
exemplo é o botão de “Like” do Facebook.

Onde e como guardamos a sua Informação
As Informações Pessoais que coletamos podem ser armazenadas e processadas para os propósitos estabelecidos nesta Política de
Privacidade e Cookies nos Emirados Árabes Unidos ou qualquer outro país no qual a BCI, suas subsidiárias ou terceiros operam. Ao usar
nossos produtos, você consente que suas informações pessoais podem ser transferidas para destinatários em outros países que talvez
não ofereçam o mesmo nível de proteção que as leis do seu país de residência ou cidadania.

Como protegemos a sua Informação Pessoal
A segurança das informações de nossos jogadores é uma prioridade para a BCI, e tomamos uma série de medidas para ajudar a
protegê-las, incluindo a encriptação de informações financeiras sensíveis e confidenciais. Mesmo assim, nenhuma medida de segurança
é 100% perfeita. Isso significa que não podemos garantir a segurança das suas informações e não assumimos qualquer responsabilidade
pelo uso não autorizado ou acesso às suas informações sob nosso controle.

Restrições de Idade
Os serviços da BCI estão restritos a indivíduos com 18 anos ou mais.
Quando os utilizadores identificam-se como tendo menos de 18 anos de idade, não forneceremos um caminho para que eles insiram
informações pessoais e bloquearemos ou restringiremos o acesso do utilizador a alguns de nossos serviços.

Cookies
Cookies são ficheiros de texto pequenos armazenados no seu browser da Internet. Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para nos
ajudar a entender coisas como, quais as páginas web ou anúncios que visualiza e quais os jogos que joga. Esta informação ajuda-nos a
manter um registo do seu carrinho de compras, medir a eficácia da nossa publicidade ou de outra forma ajudar a melhorar a sua
experiência de utilização.
Pode desactivar os cookies, limitar os tipo de cookies permitidos ou configurar o seu browser para o alertar quando os cookies estiverem
a ser enviados. Por favor consulte http://www.allaboutcookies.org ou orientação fornecida pelo seu browser da Internet, se gostaria de
ajudar no gerenciamento das suas preferências de cookies.
Nós utilizamos outras tecnologias para propósitos semelhantes aos cookies. Utilizamos pixels ou GIF’s transparentes para colectar
informação sobre a sua utilização dos nossos produtos e a sua resposta aos nossos e-mails de marketing. Utilizamos ficheiros de registo
Internet (que contêm dados técnicos tais como o seu endereço de IP) para monitorizar o tráfego nos nossos produtos, solucionar
problemas técnicos, detectar e prevenir fraudes ou enforcar o nosso Acordo de Utilizador.
Pode optar por desactivar certos tipos de acompanhamento, incluindo certos dados analíticos intencionados para publicidade ao mudar
as suas preferências de cookies.
Também utilizamos tecnologias, Analíticas, Publicidade, Anti-Batota e Anti-Fraude nos nossos produtos que utilizam os mesmos cookies
ou mecanismos semelhantes.
Tenologias de Analíticas
Usamos nossos próprios servidores de jogos e tecnologias analíticas internas e de terceiros para coletar informações sobre como você
utiliza os nossos produtos, seu computador ou dispositivo e a integridade de nossos produtos. Por exemplo, a BCI pode coletar e
armazenar dados de seu computador ou dispositivo quando você utiliza os nossos produtos. Esta informação inclui informações técnicas
e relacionadas sobre o seu computador ou dispositivo e sistema operacional (como Endereço de IP e ID do dispositivo), informações

sobre o uso de recursos, estatísticas de uso e jogabilidade, interações do sistema e hardware periférico. Quando participa em serviços
online, a BCI também pode coletar, usar, armazenar, transmitir e exibir publicamente dados estatísticos referentes ao jogo (incluindo
pontuações, classificações e conquistas), ou identificar o conteúdo que é criado e compartilhado por você com outros jogadores. Os
serviços de análise de entidades terceiras integrados nos nossos produtos podem combinar as informações coletadas em conexão com
nossos serviços com informações que coletaram de forma independente ao longo do tempo e em diferentes sites.
Tecnologias de Publicidade
Alguns de nossos produtos empregam tecnologias de veiculação de anúncios que utilizam cookies, GIFs transparentes, web beacons,
pixels de rastreamento e outros recursos semelhantes como identificadores para lhe apresentar ofertas. Algumas dessas tecnologias
podem sincronizar ou conectar comportamentos em diferentes sites, aplicativos e dispositivos móveis. Os anúncios podem ser adaptados
aos seus interesses. Por exemplo, você pode ser presenteado com uma oferta para um jogo que pensamos que você pode gostar. Ou se
manifestar interesse num jogo, pode receber um anúncio mais tarde para esse jogo ou produtos semelhantes em BCI / WAR FIELD ou
sites de terceiros. Outras tecnologias de publicidade no jogo permitem que a publicidade seja temporariamente enviada para o seu jogo,
navegador da Web ou dispositivo móvel e depois substituído enquanto você estiver on-line. Essas tecnologias coletam e usam
informações para que possamos veicular anúncios apropriados para você e ajudar a acompanhar os resultados e medir eficácia. As
empresas de publicidade de terceiros podem combinar as informações coletadas no contexto da entrega de um anúncio para você por
meio de nossos Produtos e Serviços com outras informações que eles coletaram de forma independente ao longo do tempo e em
diferentes sites. Muitas dessas empresas coletam e utiliz informações sob suas próprias políticas de privacidade.
Tecnologias Anti-Batota e Prevenção de Fraudes
A BCI eforça-se para fornecer um ambiente de jogo seguro e justo para todos os jogadores. Quando você fizer login em um de nossos
produtos, configurar uma conta BCI ou fazer compras, nós ou terceiros podemos usar cookies e tecnologias semelhantes, ou coletar
dados sobre sua máquina ou dispositivo, para criar uma "impressão digital" ou "hash" dos componentes de sua máquina, para fins de
prevenção contra fraude, segurança e autenticação. Nós também poderemos usar outra tecnologia anti-fraude com nossos produtos.

Como usamos a sua Informação?
Utilizamos suas informações pessoais e não pessoais, individualmente e combinadas, das seguintes maneiras:
Para operar os nossos negócios e melhorar e personalizar sua experiência de jogo, incluindo:
●
Operar, melhorar e desenvolver nossos jogos e serviços;
●
Providenciar Replays para você e outros jogadores através de modos de espectador;
●
Ajudá-lo a encontrar seus amigos ou informar seus amigos sobre um produto ou serviço da BCI;
●
Facilitar o compartilhamento nas redes sociais;
●
Servir e medir a eficácia da publicidade;
●
Medir a saúde de nossos serviços;
●
Configurar e manter contas para as quais você se registra;
●
Forneça experiências de jogo que você goste;
●
Configurar programas de fidelidade;
●
Facilitar o seu jogo em vários dispositivos, quando disponíveis;
●
Identificar, corrigir e solucionar problemas de bugs e erros de serviço;
●
Fornecer atualizações de software;
●
Ativar ou autenticar os seus jogos e salvar o progresso do jogo e estatísticas;
●
Seguir as suas preferências e fornecer conteúdo dinâmico;
●
Ajudar a manter os nossos serviços seguros e justos, resolver disputas, investigar e ajudar a reduzir fraudes e comportamentos
ilegais, cumprir os nossos acordos e políticas.

Para fornecer suporte, incluindo:
●
●
●
●

Ajude a identificar e solucionar problemas com sua conta ou jogos;
Para pesquisar suas opiniões através de pesquisas ou questionários;
Comunicar com você e responder a suas solicitações ou perguntas específicas;
Gerenciar e enviar confirmações e informações importantes sobre sua conta, produtos, compras, assinaturas e garantias.

Para personalizar nossas comunicações com você, incluindo:
●
●
●

Apresentar ofertas e / ou informações relacionadas a jogos que você possa gostar;
Fazer recomendações;
Personalizar a publicidade para você e fornecer marketing segmentado, atualizações de serviços e ofertas promocionais.

Controlo sobre a sua Informação Pessoal
Pode actualizar a informação da sua conta e as suas preferências, escolher entrar ou sair dos emails de marketing da BCI e escolher se
pretende partilhar a sua informação com parceiros seleccionados da BCI. Pode também rever e mudar a maioria das suas preferências
através das definições de conta BCI. Pode desactivar a sua conta BCI ou apagar a informação pessoal associada com a sua conta ao
contactar a nossa equipa de suporte. Se o fizer, irá perder o acesso aos jogos BCI ou serviços associados á sua conta. Tenha em mente
que a BCI pode manter informação necessária para resolver disputas, aplicar acordos de utilizador, ou proteger os seus próprios direitos
legais e cumprir com requerimentos técnicos e legais e requisitos relacionados com segurança, integridade e operacionalidade dos seus
produtos. De outra forma, iremos manter a sua informação pessoal por tão longo quanto seja necessário de maneira a fornecer-lhe os
serviços, criar e melhorar os nossos produtos, obedecer à lei, e para administrar os nossos negócios. Pode aceder às informações
pessoais que mantemos suas. Para requisitar o acesso, envie-nos um email para privacy@warfield.com com o assunto “Subject Access
Request”. Antes de processarmos qualquer pedido, podemos pedir-lhe certas informações pessoais de maneira a verificar a sua
identidade e podemos requerer um pagamento quando permitido por lei. Onde permitido por lei, poderemos rejeitar pedidos que não
sejam razoáveis ou impráticos. Iremos responder aos pedidos num prazo razoável. Pode também ajustar as definições do seu browser e
bloquear certas formas de rastreamento online, como os cookies.

Serviços de Entidades Terceiras
Os nossos sites e produtos podem conter publicidade ou serviços de entidades terceiras (como o botão do Facebook de “like” ou links
para sites terceiros). Se você clicar nesses links, incluindo um anúncio, sairá do site da BCI e acederá o site selecionado. Ao visitar um
site de terceiros ou usar um serviço de terceiros, deve consultar a política de privacidade desse site ou serviço.

Mudanças à nossa Política
Poderemos atualizar esta política de tempos a tempos, por isso, revise-a com frequência. Vamos notificá-lo de alterações importantes
através de um aviso na nossa página inicial (www.warfield.com) trinta dias antes de entrarem em vigor. Seu uso continuado de nossos
produtos significa que você aceita as alterações. Depois de aceitar esta política, não aplicaremos alterações importantes futuras que
considerarmos de boa fé sem o seu consentimento para com os termos alterados. Se for solicitado que aceite alterações significativas a
esta política e se recusar a fazê-lo, talvez não seja possível continuar a usar o produto fornecido.

Contacta-nos
Se possuis alguma indicação ou pergunta sobre a nossa política, podes contactar-nos em privacy@warfield.com

