
APLICATIVO EMETER – POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Esta política de privacidade rege seu uso do aplicativo de software 

EMETER (“Aplicativo”) para dispositivos móveis, desenvolvido pela Vetor 
Logística de Dados Ltda.(“Vetorlog”). O aplicativo consiste em uma versão 
mobile do EMETER, serviço web do Emeter, onde é possível visualizar seus 
dados de consumo e fatores relacionados diária e mensalmente. 

 
Que informações o aplicativo obtém e como elas são usadas? 
  
Informações providas pelo usuário 
 
O aplicativo retém informações que você provê ao efetuar o download 

e o Login no aplicativo.  
Ao efetuar login no aplicativo, você proverá dados sobre seu login no 

Emeter. 
Nós poderemos usar suas informações para contatar você de tempos 

em tempos para prover informações importantes e dar avisos necessários. 
 
Informações coletadas automaticamente 
 

 Adicionalmente, o aplicativo poderá coletar certas informações 
automaticamente, incluindo, porém não limitando, ao tipo de dispositivo móvel 
utilizado por você, seu ID único de dispositivo do seu aparelho, o endereço IP 
de seu dispositivo móvel, seu sistema operacional, os navegadores de Internet 
utilizados e informações sobre seu uso do aplicativo. 
  

O aplicativo coleta dados em tempo real sobre a localização do 
dispositivo? 

 
Não, o aplicativo não coleta informações sobre a localização do seu 

dispositivo. 
 
Terceiros podem ter acesso às informações obtidas pelo 

aplicativo? 
 
Não, os dados são utilizados exclusivamente pela Vetorlog. 
 
Quais são meus direitos de exclusão? 
 
Você pode parar a coleta de dados ao desinstalar o aplicativo. Você 

poderá desinstalar o aplicativo conforme o processo padrão de desinstalação 
de aplicativos de seu dispositivo. 

 
Políticas de retenção de dados e gerenciamento de suas 

informações  
 
Nós iremos reter seus dados informados durante o seu tempo de uso 

do aplicativo e por um tempo razoável posteriormente. Nós iremos reter suas 
informações coletadas automaticamente por até 24 meses e posteriormente 



poderemos armazená-las em agregado. Se você desejar que deletemos suas 
informações, contate-nos via suporte@vetorlog.com e iremos responde-lo em 
um tempo razoável. Por favor lembre-se que algumas ou todas as informações 
providas são necessárias para o pleno funcionamento do aplicativo. 

 
Segurança 
 
Nos preocupamos em salvaguardar a confidencialidade de suas 

informações. Oferecemos proteções físicas, eletrônicas e processuais às 
informações que processamos e mantemos. Por exemplo, limitamos o acesso 
às informações para funcionários autorizados e eventuais contratados que 
necessitem de suas informações para poderem operar, desenvolver ou 
melhorar nossa aplicação. Por favor, esteja ciente de que, embora nos 
esforcemos ao máximo para manter a privacidade das informações, nenhum 
sistema de segurança consegue combater todos os riscos de violação em 
potencial atualmente existentes.  

 
Mudanças 
 
Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada de tempos em 

tempos por qualquer motivo. Você será notificado previamente por e-mail caso 
haja alguma nova versão destas políticas. Aconselhamos a visita as políticas 
de privacidade de tempos em tempos para verificar qualquer alteração, pois 
seu uso contínuo do aplicativo é considerado como aprovação de todas as 
alterações realizadas. 

 
Seu Consentimento 
 
Ao usar o aplicativo, você concorda com nosso processamento da sua 

informações conforme estabelecido nesta Política de Privacidade agora e com 
as alterações realizadas futuramente por nós. “Processando” significa utilizar 
cookies em um computador/dispositivo de mão ou utilizando ou tocando 
informação de qualquer maneira, incluindo, mas não limitando-se à coletar, 
gravar, deletar, utilizar, combinar e divulgar informações, todas as quais 
atividades que terão como local o Brasil. Se você reside fora do Brasil, suas 
informações serão transferidas, processadas e armazenadas de acordo com 
os padrões de privacidade brasileiros. 

 
Contate-nos 
 
Se você tiver qualquer duvida a respeito das nossas políticas de 

privacidade enquanto utilizar o aplicativo, ou tiver questões referentes as 
nossas práticas, contate-nos através do e-mail suporte@vetorlog.com. 


