Política de Privacidade
Quando o usuário usa nossos serviços, confia a nós informações dele.
Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar o usuário a entender
quais dados coletamos, por que os coletamos e o que fazemos com eles.

Uso e acesso dos dados:
A Advance Comunicação se compromete a proteger a privacidade de
seus usuários; nenhum dado coletado estará associado a um nome, conta
ou informações pessoais.
Ao acessar nossos jogos, você reconhece e aceita a coleta de dados e
informações, aos quais só terão acesso a Advance Comunicação, os
serviços de análise e monitoramento do Google Analytics e a Unity
Analytics.
As informações são coletadas com a finalidade de melhorar a experiência
do usuário dentro dos nossos jogos e dos próximos que
desenvolveremos.

Dados coletados:
- Tempo da sessão de jogo
Nós saberemos a hora em que você começou e parou de jogar todas as
vezes em que você abrir ou fechar o app.

- Modos de jogo e fases jogadas
Nós saberemos quais fases, quais modos de jogo você jogou e o tempo
médio que levou em cada fase/modo de jogo.

- Informações sobre o sistema operacional do usuário
Também saberemos o modelo do seu celular e a versão do sistema
operacional.

Segurança:
A segurança de suas informações pessoais é muito importante para nós,
mas lembre-se de que nenhum método de transmissão de dados pela
internet ou serviços de armazenamento de dados online (nuvem) é 100%
seguro. Lutaremos para que todos os dados sejam protegidos da melhor
forma possível, mas não podemos garantir 100% de segurança.

Mudanças na Política de Privacidade:
Reservamo-nos o direito de atualizar ou mudar as nossas políticas de
privacidade de acordo com a necessidade e recomendamos que você
visite esta página periodicamente.
O uso de nossos serviços após qualquer modificação em nossa Política
de Privacidade implica o conhecimento dessas modificações e

consentimento para respeitar e estar sujeito à nova Política de
Privacidade.
Se fizermos alterações substanciais nesta Política de Privacidade, nós o
notificaremos através do endereço de e-mail vinculado a sua conta do
Google Play ou iTunes ou informaremos em nosso website.

Fale com a gente:
Se você tiver qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade, por
favor, entre em contato com 2001@advance.com.br

