
A ACEITAÇÃO DESTA POLÍTICA SERÁ REALIZADA QUANDO O USUÁRIO ACESSAR O APP E CONCORDAR, 
DE FORMA AFIRMATIVA, COM O USO DOS SEUS DADOS PESSOAIS PARA CADA UMA DAS FINALIDADES 
AQUI DESCRITAS. CASO NÃO CONCORDE COM ESTA POLÍTICA, POR FAVOR, NÃO CONTINUE A UTILIZAR 
O APP. Todavia, pedimos que nos explique o motivo de discordância para que possamos melhorar 
nossos serviços, por meio do canal de contato privacidade@tf.com.br. 

Política de Privacidade 

APP TFSPORTS ATLETA 
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Histórico de versões: versão 6.0 

 
A RETAIL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MERCHANDISING LTDA., inscrita no CNPJ/ME nº 

17.093.892/0001-15, com sede na Rua Rubem Braga, nº 58, sala 905 – Alphaville, CEP: 06.485-365, 

Barueri/SP (“Retail”), é responsável pelo gerenciamento do aplicativo (“App TFSports Atleta” ou “App”) 

que: (i) hospeda a promoção e venda de eventos esportivos promovidos por terceiros, possibilitando a 

conexão dos usuários às aulas (“Atleta”), eventos e encontros relacionados ao bem-estar; (ii) possibilita a 

interação entre usuários, professores e profissionais de educação física (“Trainer”), além de ser 

responsável por questões relacionadas à tecnologia e arquitetura do App. A Retail é responsável pela 

coleta e tratamento de dados dos Atletas, conforme abaixo descrito. 

 
A presente Política de Privacidade (“Política”)descreve a forma como a Retail utiliza os dados coletados, 

de forma direta ou indireta, pelo App TFSports Atleta. A Política está dividida da seguinte forma para 

facilitar a sua compreensão: 

 
1. O que são Dados Pessoais? 

2. O que a Retail fará com os seus Dados Pessoais? 

3. Com quem a Retail pode compartilhar Dados Pessoais? 

4. Posso cancelar as ações de marketing? 

5. A Retail realiza a transferência internacional de Dados Pessoais? 

6. Quais são os direitos dos usuários como titulares de Dados Pessoais? 

7. Por quanto tempo os Dados Pessoais dos usuários são armazenados? 

8. Como a Retail protege os dados dos usuários? 

9. Como falar com a Retail ? 

10. Mudanças na Política 

11. Lei Aplicável 

 
Este documento é parte integrante e deve ser lido em conjunto com os nossos Termos e Condições de 

Uso do Aplicativo TF Sports, que contêm uma visão geral do nosso App. 

 

 

A Retail leva muito a sério a proteção dos Dados Pessoais dos usuários do App. Por esta razão, não haverá 

coleta, armazenamento ou qualquer forma de tratamento dos Dados Pessoais dos usuários de forma 

diversa ou para outros fins que não aqueles explicitados mais adiante nesta Política, exceto se houver 

alguma obrigação legal a ser cumprida. Por meio dessa Política, a Retail revelará as medidas técnicas e 

organizacionais empregadas para garantir a proteção dos Dados Pessoais dos usuários do App. 

 
1. O QUE SÃO DADOS PESSOAIS? 

São considerados Dados Pessoais todas as informações que possam identificar ou tornar identificável uma 

pessoa (“Dados Pessoais”), como, por exemplo, seu nome, endereço IP e endereço residencial. 
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Dados Pessoais Sensíveis: A Retail não coleta e nem processa Dados Pessoais Sensíveis que podem ensejar 

a discriminação de seu titular, tais como, mas não se limitando, dados que revelem a origem racial ou 

étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, associação a sindicatos, processamento de 

dados genéticos, dados biométricos, dados relativos à saúde ou à vida sexual de uma pessoa. OU SEJA, AS 

ATIVIDADES DA RETAIL PREVISTAS NESTA POLÍTICA NÃO INCLUEM A COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS SENSÍVEIS. 

 
2. O QUE A RETAIL FARÁ COM OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Ao preencher o cadastro e durante o uso do App, o usuário poderá voluntariamente fornecer seus Dados 

Pessoais quando, por exemplo, deseja participar de uma aula ou evento. Também, o usuário poderá ter 

seus Dados Pessoais coletados indiretamente, como informações geolocalização. 

 
Prezando pela transparência e privacidade dos usuários, encontram-se abaixo as finalidades para as quais 

a Retail trata Dados Pessoais, bem como as respectivas bases legais que legitimam o seu uso: 

 
 

Finalidade 
 

Dados Pessoais 
 

Base Legal 

 
 
 

Cadastro e login 

E-mail, nome, apelido, sexo, modalidades 
e/ou eventos que tem interesse, celular, ID 
Facebook, ID Apple, ID Google (IDs são as 
contas dos usuários dentro das respectivas 
plataformas e que podem ser usados para 
login dentro do App), nacionalidade, 
geolocalização 

 
 

Execução do contrato ou 
procedimentos preliminares ao 
contrato 

 
 

 
Remuneração 

 

 
Nome, CPF, nacionalidade, endereço, dados 
de cartão de crédito (últimos 4 dígitos do 
cartão, bandeira, data de expiração) 

 

 
Execução de contrato ou 
procedimentos preliminares ao 
contrato 

 

Ações e comunicações 
relacionadas ao 
marketing do grupo 
Track&Field 

 
E-mail, nome, modalidades e/ou eventos 
que tem interesse, celular, ID Facebook, ID 
Apple, ID Google, nacionalidade, 
geolocalização e tamanho de camiseta do 
Atleta 

 
 

 
Consentimento 

Ações e comunicações 
relacionadas à marketing 
e oferta de produtos e 
serviços, dos 
patrocinadores dos 
eventos hospedados no 
App e empresas  do 
conglomerado 
econômico dos 
patrocinadores. 

 
 

E-mail, nome, CPF, data de nascimento, 
modalidades e/ou eventos que tem 
interesse, celular, ID Facebook, ID Apple, ID 
Google, nacionalidade, geolocalização e 
tamanho de camiseta do Atleta 

 
 
 

 
Consentimento 



 

 

 

Envio de comunicações 
essenciais ou solicitadas 

Nome, e-mail e token para envio de 
notificações push 

Execução de contrato ou 
procedimentos preliminares ao 
contrato 

 
 
 

Suporte 

 

E-mail e outras informações que o usuário 
envia durante o atendimento por ex. nome, 
telefone, CPF e dados do cartão de crédito 
(últimos 4 dígitos do cartão, bandeira, data 
de expiração) 

 
 
 

Legítimo Interesse 

 

3. COM QUEM A RETAIL PODE COMPARTILHAR DADOS PESSOAIS? 

A Retail poderá operar em conjunto com outras empresas em diversas atividades, inclusive para 

hospedagem de Dados Pessoais e gestão do sistema interno das Empresas do grupo Track&Field. 

Adotaremos, sempre que for possível, mecanismos de anonimização desses Dados Pessoais, visando a 

preservar ao máximo sua privacidade. Desta forma, nos reservamos o direito de compartilhar os Dados 

Pessoais tão somente com as empresas abaixo indicadas: 

 
Empresas do grupo Track&Field: A Retail poderá compartilhar os Dados Pessoais com as empresas 

do grupo Track&Field, o qual a Retail faz parte, com o intuito de aprimorar os seus serviços e 

atividades. Todas as empresas do grupo se encontram listadas neste link e estão sujeitas a 

obrigações contratuais nas quais se comprometem a tratar os Dados Pessoais dos usuários com o 

mesmo nível de segurança da Retail, bem como estão de acordo com as legislações aplicáveis. 

 
Fornecedores: contratamos outras empresas para nos auxiliar na prestação dos serviços do App. 

Dessa forma, precisamos compartilhar seus Dados Pessoais com estas empresas. Por exemplo, 

usamos serviços de hospedagem de Dados para armazenar a nossa base de dados e 

compartilhamos suas informações com provedores de tecnologia. Também, utilizamos uma 

plataforma de gestão para organizar nosso sistema interno e proporcionar a melhor experiência 

ao usuário. Nossos fornecedores somente são autorizados a utilizar os Dados Pessoais para os fins 

específicos que eles foram contratados, portanto, eles não irão utilizar os seus Dados Pessoais para 

outras finalidades, além da prestação de serviços previstos contratualmente. 

 
Meios de Pagamentos: a Retail utiliza empresas que auxiliam na remuneração para realização das 

aulas e/ou eventos e, assim, pode compartilhar Dados Pessoais dos usuários com os tais. Essas 

empresas somente são autorizadas a utilizar os Dados Pessoais para os fins específicos que eles 

foram contratados, portanto, eles não irão utilizar os seus Dados Pessoais para outras finalidades, 

além da prestação de serviços previstos contratualmente. 

 
Patrocinadores dos Eventos hospedados no App: a Retail hospeda no App eventos organizados 

pela empresa REAL TIME SPORTS LTDA. (“Real Time Sports”), integrante do grupo de empresas 

Track&Field, que conta com o apoio de patrocinadores para prestar seus serviços. Dessa forma, 

podemos compartilhar Dados Pessoais dos usuários com os patrocinadores que apoiam e 

prestigiam os serviços prestados pela Real Time Sports, podendo estes compartilhar os Dados 

Pessoais com empresas de seus conglomerados econômicos, para oferta de produtos ou serviços. 

https://trackandfield.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360058149273-Pol%C3%ADtica-Interna-de-Privacidade


PARA RESGUARDAR E PROTEGER SEUS DIREITOS, A RETAIL TEM O DIREITO DE ACESSAR, LER, 
PRESERVAR E DIVULGAR QUAISQUER DADOS PESSOAIS QUE ACREDITA SEREM NECESSÁRIOS PARA 
CUMPRIR UMA OBRIGAÇÃO LEGAL OU UMA ORDEM JUDICIAL; FAZER CUMPRIR ESTA POLÍTICA, OS 
TERMOS DE USO E OUTROS ACORDOS; BEM COMO PROTEGER OS DIREITOS, PROPRIEDADE OU 
SEGURANÇA, SEJA DA EMPRESA, DE SEUS FUNCIONÁRIOS, USUÁRIOS OU OUTROS. 

A Retail se esforça e age de boa-fé para proteger e garantir a privacidade dos seus Dados Pessoais. Quando 

compartilhamos seus Dados Pessoais com qualquer das empresas indicadas acima, limitamos o 

compartilhamento apenas aos Dados Pessoais necessários para o exercício de suas funções e 

asseguramos contratualmente que os referidos Dados Pessoais sejam utilizados somente na extensão 

necessária para a prestação dos serviços em nosso nome, para atividades do grupo Track&Field ou para 

a observância dos requisitos legais. Da mesma forma, exigimos que todos se comprometam ao mesmo 

nível de proteção e privacidade para com os seus Dados Pessoais que a Retail teria se os tivesse tratando 

diretamente; isso inclui a obrigação de não usar seus Dados Pessoais para qualquer outra finalidade que 

não a contratada, além de obrigações de confidencialidade e padrões de segurança da informação, entre 

outros. A Retail sempre envida esforços comercialmente razoáveis para garantir que nossos prestadores 

de serviços terceirizados mantenham seus Dados Pessoais protegidos e seguros. 

 

 

4. POSSO CANCELAR AÇÕES DE MARKETING? 

A Retail e as empresas do grupo Track&Field podem enviar e-mails, cupons ou SMS sobre eventos, 

produtos e suas campanhas. Caso o usuário prefira, poderá solicitar o cancelamento das ações de 

marketing a qualquer tempo. Para isso, entre em contato no e-mail indicado no item 9. 

 
5. A RETAIL REALIZA A TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS? 

Sim. Embora a Retail possua sede no Brasil, os Dados Pessoais que coletamos podem ser transferidos para 

os Estados Unidos da América. Essa transferência ocorre, principalmente, para fins de hospedagem em 

nuvem dos servidores da Amazon. 

 
6. QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS COMO TITULARES DE DADOS PESSOAIS? 

O usuário sempre poderá optar por não divulgar seus Dados Pessoais para a Retail, mas esses Dados 

Pessoais podem ser necessários para que ele possa usufruir de alguns dos recursos do App. 

Independentemente disso, o usuário sempre terá direitos relativos à privacidade e à proteção dos seus 

Dados Pessoais. 

 
A Retail se preocupa com a segurança desses Dados Pessoais e deseja que os usuários tenham 

conhecimento de todos os direitos relativos ao tratamento destes. Nesse sentido, expomos abaixo uma 

breve explicação e exemplos sobre alguns desses direitos: 

(i) Requisição de acesso aos Dados Pessoais: Este direito permite que o usuário possa requisitar e 

receber uma cópia dos Dados Pessoais que são tratados pela Retail. Para ajudar a sua privacidade 

e segurança, iremos adotar medidas razoáveis para verificar a sua identidade. 

(ii) Requisição de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: Este direito permite 

que o usuário, a qualquer momento, solicite a correção e/ou retificação dos Dados Pessoais, caso 

identifique que alguns deles estão incorretos. Contudo, para ser efetivada essa correção, a Retail 

precisará checar a validade dos Dados Pessoais que lhes são fornecidos. 

(iii) Requisição de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação: Este direito permite que seja 

solicitada a anonimização, o bloqueio ou eliminação dos Dados Pessoais da base de dados da 

Retail. Todos os Dados Pessoais coletados serão anonimizados, bloqueados ou eliminados dos 

servidores quando assim requisitado ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes 

para o oferecimento dos serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, 



como eventual necessidade de retenção dos Dados Pessoais para o cumprimento de uma 

obrigação legal para resguardo de direitos da Retail. 

(iv) Direito de não fornecer ou revogar o consentimento a qualquer momento: O usuário tem o 

direito de não fornecer ou revogar o seu consentimento, no entanto, isso não afetará a legalidade 

de qualquer tratamento anteriormente realizado. Se o usuário não fornecer ou revogar o seu 

consentimento, talvez a Retail não possa fornecer-lhe determinados serviços. 

(v) Direito de se opor a determinado tratamento de Dados Pessoais: O usuário também tem o 

direito de se opor a determinadas finalidades de tratamento. Em alguns casos, a Retail pode 

demonstrar que tem motivos legítimos para tratar os Dados, os quais se sobrepõem aos direitos 

do usuário, caso, por exemplo, sejam estritamente essenciais para a funcionalidade dos serviços. 

 
A Retail tentará responder a todas as solicitações e dúvidas sobre o tratamento dos dados pessoais dentro 

de 15 (quinze) dias, contado do dia do recebimento. Ocasionalmente, pode levar mais de 15 (quinze) dias 

se a solicitação for particularmente complexa ou se o usuário tiver apresentado várias solicitações. Neste 

caso, iremos notificar o titular e mantê-lo atualizado sobre o andamento da solicitação. 

 
Caso haja alguma dúvida sobre essas questões e sobre como o usuário pode exercer esses direitos, a 

Retail se compromete a saná-las por meio do seguinte canal de contato: privacidade@tf.com.br. 

 
7. POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS SERÃO ARMAZENADOS? 

A Retail manterá os Dados Pessoais dos usuários somente pelo tempo que for necessário para cumprir 

com as finalidades da coleta e tratamento, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações 

legais (como a de guarda dos registros de acesso à aplicação por 6 meses, conforme Marco Civil da 

Internet), contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades competentes. 

 
Para determinar o período de retenção adequado para os Dados Pessoais, a Retail considera a 

quantidade, a natureza e a sensibilidade de tais Dados Pessoais, o risco potencial de danos decorrentes 

do uso não autorizado ou da divulgação de seus Dados Pessoais, a finalidade do tratamento e se pode 

alcançar tais propósitos por outros meios, e os requisitos legais aplicáveis. De qualquer forma, se você 

registrou uma conta no App, as informações da sua conta serão mantidas enquanto você mantiver essa 

conta ativa ou por tempo necessário atender às obrigações legais eventualmente aplicáveis, nos termos 

previstos pela legislação pertinente, como as normas de direito do consumidor e fiscais. 

 
8. COMO A RETAIL PROTEGE OS DADOS DOS USUÁRIOS? 

A Retail adota medidas técnicas, administrativas e organizacionais para proteger os Dados Pessoais dos 

usuários contra perda, uso não autorizado ou outros abusos. Os Dados Pessoais são armazenados em um 

ambiente operacional seguro que não é acessível ao público. 

 
A Retail se esforça para proteger a privacidade da conta e dos Dados Pessoais dos usuários que mantém 

em seus registros. Mantemos salvaguardas de caráter procedimental, técnico e físico que nos ajudam a 

evitar a perda, uso indevido ou acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição dos Dados 

Pessoais fornecidos pelos usuários. No entanto, não é garantido que uma transmissão de Dados Pessoais 

realizada via Internet seja completamente segura. É possível que terceiros, que não estejam sob o nosso 

controle, interceptem ou tenham acesso às transmissões ou aos Dados Pessoais de maneira ilegal. 

Portanto, não sendo possível garantir a completa segurança dos Dados Pessoais transmitidos ao nosso 

site, pedimos sua colaboração para nos ajudar a manter um ambiente seguro para todos. Caso identifique 

ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança da informação, o usuário deve entrar em 

contato com a Retail por meio do seguinte canal de contato privacidade@tf.com.br. 
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9. COMO FALAR COM A RETAIL? 

Se o usuário acreditar que seus Dados Pessoais foram usados de maneira incompatível com esta Política 

ou com as suas escolhas enquanto titular destes Dados Pessoais, ou, ainda, se tiver outras dúvidas, 

comentários ou sugestões relacionadas a esta Política, o usuário pode entrar em contato com Marcos 

Paulo Hara, o DPO (Data Protection Officer ou Encarregado) da Retail, pelo seguinte meio: 

privacidade@tf.com.br. 

 
10. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Retail busca sempre aprimorar os seus serviços e, portanto, essa Política pode passar por atualizações. 

Desta forma, recomendamos que o usuário a visite periodicamente e leia este documento para ter 

conhecimento sobre as modificações. 

 
11. LEI APLICÁVEL 

Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, São Paulo, como o competente para dirimir quaisquer 

questões porventura oriundas do presente documento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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