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Política de 

Privacidade 

SPORT 

HEROES 

 
 Última atualização : 21 de março de 2022 

 

Sua privacidade é de suma importância para nós. Na Sport Heroes, aplicamos alguns princípios 

fundamentais: 

● Não lhe pedimos informações pessoais a menos que realmente precisemos delas. 

● Não compartilhamos suas informações pessoais com ninguém exceto para cumprir a 

lei, desenvolver nossos produtos e serviços, ou proteger nossos direitos. 

● Tratamos suas informações pessoais com o maior respeito à privacidade e segurança. 

Os termos que são capitalizados nesta Política de Privacidade (doravante "Política") referem-se 

aos termos definidos nos Termos e Condições de Uso da Sport Heroes (doravante "T&C") 

 
1. O QUE É SPORT HEROES E COMO FUNCIONA? 

 

Sport Heroes oferece uma Plataforma de Serviço digital com o objetivo de incentivar o esporte 

entre seus usuários. A Plataforma é acessível a qualquer pessoa que tenha criado uma Conta de 

Usuário de acordo com os T&C. Graças à sua Conta de Usuário, o Usuário pode acessar a 

Plataforma a partir de : 

● Sites da Sport Heroes e Aplicações da Sport Heroes, para os Serviços desenvolvidos pela 

Sport Heroes em seu próprio nome: 

o United Heroes: Serviço que o Usuário pode utilizar quando é funcionário de uma empresa 

assinante, conectando-se à sua conta de usuário; 

o Running Heroes, Cycling Heroes e Swimming Heroes: Serviços que o Usuário pode 

utilizar espontaneamente fazendo login em sua Conta de Usuário no Site ou Aplicação; 

Aplicável somente à nossa plataforma Running Heroes Brasil 

● A plataforma Running Heroes Brasil é operada localmente por nosso parceiro brasileiro BFO 

e pelo Grupo SBF que opera a marca comercial "Centauro". Portanto, BFO e SBF são também 

levados a processar seus dados pessoais, de acordo com a própria política de privacidade 

disponível aqui. 

● Assim, ao utilizar os Produtos e/ou Serviços disponíveis na plataforma Running Heroes Brasil, 

você concorda expressamente com o processamento de seus dados pessoais pela BFO e 

SBF e aceita sem reservas o conteúdo da própria política de privacidade. 

● No caso de objeção, você pode no aplicativo (i) se desinscrever da plataforma Running Heroes 

Brasil (Menu “Mais” / “Configurações” / “Abandonar a aventura”) ou (ii) excluir sua conta 

completa do Sport Heroes (Menu “Mais” / Clicar no seu nome de perfil / “Apagar minha conta”), 

ou (iii) entrar em contato diretamente conosco conforme estabelecido em nossas políticas de 

privacidade. 

https://www.centauro.com.br/sc/politica


2 

21 de março de 2022 

 2022 

 

 

o VRace: Serviço prestado pela Sport Heroes a pedido de uma Empresa Parceira que o 

Usuário pode utilizar espontaneamente ou após ter sido convidado por uma Empresa 

Parceira, fazendo o login em sua Conta de Usuário. 

● Sites e Aplicações desenvolvidos, operados e gerenciados por uma empresa parceira de 

marca branca que integra a Plataforma da Sport Heroes (ou "Plataforma Parceira"): 

o Virtual Club: Serviço que um Usuário pode utilizar acessando sua Conta de Usuário 

espontaneamente ou após ser convidado a fazê-lo por uma Empresa Parceira. 

Sport Heroes garante a continuidade do acesso através de todas as mídias à Plataforma que 

oferecemos, tanto para os Sites e Aplicações da Sport Heroes, quanto quando a Plataforma é 

integrada na Aplicação da Empresa Parceira ou no Site. Como tal, Sport Heroes é responsável 

pelo processamento de seus dados pessoais, sua integridade, segurança e respeito à sua 

privacidade, de acordo com os Regulamentos Aplicáveis. 

Seus detalhes de contato são os seguintes: 

 

Sport Heroes 

18/20 rue du Faubourg du Temple, 

75011 Paris - França 

Email: help@sportheroes.com 

 

O compromisso da Sport Heroes é respeitar seu direito à privacidade e compartilhar suas 

preocupações sobre a segurança dos Dados Pessoais que você nos transmite através dos Sites 

e Aplicações da Sport Heroes ou de um Site e Aplicação da Empresa Parceira integrando a 

Plataforma. Esta Política estabelece as diretrizes estabelecidas pela Sport Heroes para proteger 

os Dados Pessoais que você fornece a Sport Heroes quando visita a Plataforma. 

 

2. QUE INFORMAÇÕES SPORT HEROES COLETA SOBRE MIM E COMO SÃO UTILIZADAS? 
 

No contexto da prestação de serviços, Sport Heroes é obrigada a coletar dados pessoais, na 

acepção do artigo 4 da GDPR, relativos a Visitantes e Usuários (doravante denominados "Dados 

Pessoais"), sob as condições detalhadas abaixo. 

Em particular, Sport Heroes pode coletar os seguintes Dados Pessoais: 

2.1 Sobre os Visitantes: 
 

● Dados de navegação coletados com a finalidade de medir o público e o tráfego sob as condições 

detalhadas no ponto 4 abaixo em relação aos Cookies. A base legal para estas operações de 

processamento é o cumprimento dos legítimos interesses da Sport Heroes, sem prejuízo dos 

direitos garantidos ao Visitante. 

● Informações que constituem dados pessoais fornecidos voluntariamente pelo Visitante no 

formulário de contato e que lhe permitem entrar em contato com a SPH a fim de responder às 

suas solicitações e garantir o acompanhamento. A base legal para as operações de 

processamento é a prestação de serviços e as respostas formuladas pelo Visitante. 

 

mailto:help@sportheroes.com
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2.2 Sobre os usuários: 
 

● Dados de identificação que são fornecidos pelos Usuários ao criar suas Contas de Usuário, 

incluindo, em particular, seu sobrenome, nome, endereço de e-mail e senha com a finalidade 

de criar a conta e gerenciar o relacionamento da Sport Heroes com os Usuários, inclusive no 

contexto das avaliações dos Serviços pelos Usuários. A base legal para o processamento é a 

necessidade de fornecer ao Usuário os Serviços relacionados com o uso de sua Conta. 

● Dados que são voluntária e opcionalmente fornecidos pelo Usuário em sua Conta de Usuário, 

tais como sexo, data de nascimento, cidade e fotografia, com a finalidade de personalizar os 

Serviços e Recompensas. A base legal para as operações de processamento é o cumprimento 

dos legítimos interesses da Sport Heroes para adaptar e medir as modalidades de utilização de 

seus Serviços pelos Usuários, sem prejuízo dos direitos garantidos ao Usuário.  

● Dados de atividades esportivas fornecidos pelo usuário ou gerados na plataforma, como o tipo 

de atividade esportiva realizada, a distância coberta, o número de calorias queimadas, o número 

de etapas, o número de pontos gerados pela atividade esportiva. A base legal para o 

processamento em questão é a necessidade de fornecer ao Usuário os Serviços prestados. 

● Dados coletados através de aplicativos de terceiros se o Usuário optar por conectá-los à 

Plataforma, tais como GPS e dados de treinamento e navegação coletados sob as condições 

estabelecidas no ponto 4 abaixo relacionadas a Cookies, a fim de fornecer os Serviços aos 

Usuários. A base legal para as operações de processamento em questão é o consentimento 

livre, informado, inequívoco e retrátil do Usuário. 

● Dados de pagamento coletados com segurança por nossos terceiros de confiança (Stripe, 

Njuko) no contexto do desbloqueio de Paid Challenges pelo Usuário (não aplicável para United 

Heroes). A base legal para o processamento é a necessidade de fornecer ao Usuário os 

Serviços associados à participação em um Desafio Pago. 

● Os dados de identificação e contato fornecidos pelo Usuário no momento da criação de sua 

Conta de Usuário, incluindo seu endereço de e-mail, podem ser utilizados pela Sport Heroes 

para fins de prospecção comercial nos produtos e serviços da Sport Heroes. A base legal para 

o processamento é o legítimo interesse da Sport Heroes, sem prejuízo dos direitos garantidos 

ao Usuário. 

● Os dados de identificação de empregados ou usuários e dados estatísticos de atividades 

esportivas podem ser transferidos para a Empresa Contratante do Empregado ou para a 

Empresa Parceira à qual o Usuário está vinculado, contidos no relatório de atividades sobre o 

uso dos serviços, quando solicitado pela Empresa Contratante ou pela Empresa Parceira. A 

base legal para este processamento é o legítimo interesse da Sport Heroes em executar seu 

contrato com a Empresa Contratante ou a Empresa Parceira. 

Nenhum dos dados pessoais coletados pela Sport Heroes, nem as informações resultantes do 

processamento de dados, se enquadram no escopo dos dados de saúde, conforme definido pela 

GDPR. 

Sport Heroes pode agregar esses dados a fim de impedir a identificação das pessoas envolvidas 

para fins estatísticos e utilizá-los para melhorar a qualidade de seus Serviços. 

Finalmente, os dados GPS são armazenados com pseudônimo para minimizar ao máximo o 

impacto potencial sobre a privacidade dos usuários. 
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3. POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS SÃO ARMAZENADOS PELA SPORT HEROES? 
 

Sport Heroes mantêm os Dados Pessoais dos Visitantes e Usuários somente durante o tempo 

estritamente necessário para o cumprimento das finalidades acima, sujeitos ao cumprimento de 

suas obrigações legais e regulamentares. 

Em particular, os Dados do Usuário são excluídos imediatamente após o encerramento de uma 

Conta de Usuário por iniciativa do Usuário ou após um período de 3 anos de inatividade do 

Usuário. 

4. QUE COOKIES SPORT HEROES USA? 
 

Para os fins desta Seção 4, o termo "cookie" significa ou um cookie ou um rastreador. 
 

Para sua informação, gostaríamos de informá-lo sobre a diferença entre o que geralmente é 

chamado de "cookie" e as especificidades que isso implica e o que a expressão "tracer" cobre 

como realidades e modos de operação. 

 

4.1 O que é um "cookie"? 
 

Um "cookie" é um pequeno arquivo de texto que é baixado no computador do Visitante e/ou 

Usuário, tablet ou smartphone (doravante o "Terminal") quando ele acessa um website ou 

aplicativo móvel, graças ao software do navegador. Um arquivo cookie permite a seu emissor 

identificar o Terminal no qual o cookie é armazenado, enquanto durar a validade ou 

armazenamento do cookie. 

Alguns cookies são essenciais para o uso dos Sites e Aplicações da Sport Heroes ou com o 

fornecimento dos Serviços fornecidos pela Sport Heroes. Neste caso, eles são sistematicamente 

armazenados no Terminal do Usuário. 

Outros cookies permitem otimizar e personalizar o conteúdo ou as funcionalidades disponíveis nos 

Sites e Aplicações da Sport Heroes. Neste caso, o armazenamento e a leitura de tais cookies no 

Terminal do Visitante e do Usuário estão sujeitos às escolhas oferecidas a eles dentro dos Sites e 

Aplicações da Sport Heroes. 

4.2 O que é um "tracer"? 
 

A expressão "tracer" refere-se a um identificador registrado no Terminal de um Visitante ou 

Usuário, sem a intervenção do software de navegação, e susceptível de ser emitido pelo Terminal 

e de ser lido por um prestador de serviços técnicos ao qual o Terminal está conectado, sem que 

este identificador tenha sido armazenado no Terminal por tal prestador de serviços. 

 
Na prática, a expressão "tracer" corresponde na maioria das vezes a um identificador do Terminal 

do Usuário ou do Visitante gerenciado por seu sistema operacional. É o caso, em particular, do 

identificador do Terminal móvel, cuja acessibilidade ou leitura pode ser gerenciada de forma 

diferente pelo sistema operacional em questão, dependendo se o Usuário ou Visitante estiver 

usando um Terminal Android (o identificador é freqüentemente chamado de "Android ID" ou 

"AAID"), ou iOS (o identificador é freqüentemente chamado de "IDFA" ou "ID for Advertiser"), ou 

outro sistema operacional. 

O termo " tracer" também pode corresponder ao identificador de um aplicativo móvel instalado no 

Terminal do Usuário ou do Visitante, e que pode ser lido pela editora de tal aplicativo móvel ou por 

um dos prestadores de serviços da editora. Este é notavelmente o caso do número "SDK" 
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(Software Development Kit), graças ao qual a informação flui entre o aplicativo móvel instalado no 

Terminal do Usuário ou do Visitante e o editor desse aplicativo (ou seus provedores de serviços) 

para permitir o funcionamento dos vários componentes de software do aplicativo. 

4.3 Por quem os cookies são armazenados e lidos? 
 

Os cookies colocados no Terminal do Usuário ou do Visitante desde os Sites e Aplicações da Sport 

Heroes pode ser armazenados ou lidos pela Sport Heroes ou por terceiros. Os cookies 

armazenados ou lidos pela Sport Heroes estão principalmente relacionados ao funcionamento dos 

Sites e Aplicações da Sport Heroes. 

Os outros são cookies de "terceiros" armazenados ou lidos por parceiros da Sport Heroes. Sport 

Heroes garante o fornecimento e o uso de cookies em relação ao regulamento em vigor. Somente 

o fornecedor de cookies (conforme definido no Artigo 4.1) tem a capacidade de ler as informações 

contidas nos mesmos. 

 

4.4 Como e por que usamos cookies ? 
 

4 categorias de cookies ou “tracers” são implementadas dentro dos Sites e Aplicações da Sport 

Heroes para os propósitos descritos abaixo. Como uma lista exaustiva, informamos, na medida do 

possível, a finalidade dos cookies ou tracers armazenados ou lidos por terceiros e os meios à 

disposição do Usuário ou do Visitante para fazer escolhas em relação a esses cookies ou tracers. 

(a) Cookies estritamente necessários para fornecer o serviço solicitado pelo 

Usuário e Visitante 
 

Estes são os cookies essenciais para a navegação nos Sites e Aplicações da Sport Heroes que 

permitem ao Usuário ou ao Visitante utilizar as principais funcionalidades do Sites e Aplicações da 

Sport Heroes e para garantir sua conexão. Mais precisamente, estes cookies permitem, em 

particular: 

● para adaptar a apresentação dos Sites e Aplicações da Sport Heroes às preferências de 

exibição do Terminal (idioma utilizado, resolução de exibição, sistema operacional utilizado, 

etc.) no momento da utilização dos Sites e Aplicações da Sport Heroes, de acordo com o 

hardware e software de visualização ou leitura que o Terminal compreende; 

● para permitir o acesso à Conta de Usuário nos Sites e Aplicações da Sport Heroes; 

● para memorizar informações relativas aos formulários que o Usuário ou Visitante preencheu 

durante o uso dos Sites e Aplicações da Sport Heroes; 

● para memorizar as preferências de uso, os parâmetros de exibição e os leitores que o Usuário 

ou Visitante utiliza a fim de facilitar sua navegação no momento de sua próxima visita nos 

Sites e Aplicações da Sport Heroes; 

Sem estes cookies o Usuário ou Visitante não poderia utilizar normalmente os Sites e Aplicações 

da Sport Heroes. Conseqüentemente, seu armazenamento ou leitura no Terminal não faz parte 

das escolhas oferecidas ao Usuário ou Visitante. 

 
Os principais cookies (conforme definidos no Artigo 4.1) estritamente necessários para a prestação 

de serviços e o funcionamento dos Sites da Sport Heroes são os seguintes: 

 

 
 

Fornecedores de 
Cookies 

Propósitos Temas de 
dados 
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Algolia Operação de livraria Visitante e 
usuário 

Stripe Detecção de fraude bancária Visitante e 
usuário 

Sport Heroes Identificador do usuário Usuário 

Sport Heroes Identificador de experiência Visitante e 
usuário 

Sport Heroes Token para autenticação do 
usuário 

Usuário 

Sport Heroes Idioma utilizado para tradução Visitante e 
usuário 

Sport Heroes Definição do ambiente 

técnico 

Visitante e 
usuário 

 

(b) Os cookies de medição de audiência estritamente necessários para o bom 

funcionamento dos Sites e Aplicações da Sport Heroes 
 

A gestão dos Sites e Aplicações da Sport Heroes exige o uso de estatísticas de freqüência e/ou 

desempenho, sem que a identidade do Visitante ou Usuário seja conhecida pela Sport Heroes. 

Estas medidas são essenciais para analisar o funcionamento dos Sites e Aplicações da Sport 

Heroes e para a prestação dos Serviços da Sport Heroes. 

Conseqüentemente, Sport Heroes armazena e/ou lêe no Terminal cookies ou tracers cuja 

finalidade é limitada à medição da audiência dos Sites e Aplicações da Sport Heroes, para 

responder a várias necessidades: 

● medição de desempenho, 

● detecção de problemas de navegação, 

● otimização do desempenho técnico ou da ergonomia, 

● estimativa da potência dos servidores necessários, 

● análise do conteúdo consultado, etc. 

Sendo estes cookies ou tracers estritamente necessários ao funcionamento e às atuais operações 

administrativas dos Sites e Aplicações da Sport Heroes, eles não estão sujeitos, em aplicação do 

Artigo 82 da Lei de Proteção de Dados ("Loi Informatique & Libertés") com o consentimento prévio 

do Usuário ou Visitante. 

Entretanto, seu propósito é estritamente limitado à única medição estatística e agregada da 

audiência dos Sites e Aplicações da Sport Heroes, em nome exclusivo da Sport Heroes. 

Estes cookies não permitem o monitoramento global da navegação do Usuário ou do Visitante , 

em particular quando ele usa outras aplicações móveis ou quando navega em sites diferentes dos 

Serviços de Sport Heroes. 

Da mesma forma, esses cookies são usados apenas para produzir resultados estatísticos 

anônimos, e os dados coletados não são cruzados com outros processamentos nem transferidos 

a terceiros. 

 
Os cookies de medição de audiência estritamente necessários para o funcionamento eficaz dos 

Sites e Aplicações da Sport Heroes são os seguintes: 
 

Fornecedores de 
cookies 

Propósitos Pessoas de 
dados 
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Sentry Relatório de acidente Visitante e 
usuário 

Mixpanel Melhoria do produto Visitante e 
usuário 

Braze Newsletters / notificação push Usuário 

 

(c) Cookies de análise e desempenho 
 

A análise e os cookies de desempenho nos permitem: 

● compreender o uso e o desempenho dos Sites e Aplicações da Sport Heroes; 

● estabelecer estatísticas, medidas de frequência e uso dos vários elementos que compõem os 

Sites e Aplicações da Sport Heroes (conteúdos visitados, caminho de uso do site...) a fim de 

melhorar o interesse e a ergonomia de nossos Serviços (as páginas ou seções mais visitadas, 

os artigos mais populares...); 

● contar os Visitantes de uma página; 

● prevenir a fraude informática. 

Recusar o armazenamento de tais cookies ou retirá-los não tem nenhuma incidência na 

navegação do Usuário ou Visitante nos Sites e Aplicações da Sport Heroes, mas é provável que 

impeça Sport Heroes de garantir a melhor qualidade dos Serviços que deseja propor a seus 

Visitantes e Usuários. 

Os principais cookies analíticos e de desempenho utilizados são os seguintes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(d) Cookies de rede social 
 

É provável que Sport Heroes inclua em seus Sites e Aplicativos de Sport Heroes, aplicativos 

móveis de terceiros que permitam ao Usuário ou Visitante compartilhar com outras pessoas 

conteúdos provenientes dos aplicativos móveis acima mencionados ou informar a estas últimas 

sobre sua leitura ou opinião a respeito de um Site ou Aplicativo de Sport Heroes. 

Algumas de nossas Aplicações ou Sites de Sport Heroes pode assim conter links de 

compartilhamento para Facebook, Twitter e outras redes sociais similares, que permitem ao 

Usuário ou Visitante compartilhar o conteúdo de Sites e Aplicações de Sport Heroes com outras 

pessoas. Quando o Usuário ou Visitante usa estes plugins, um cookie de terceiros da rede social 

em questão é instalado, mas somente se o Usuário ou Visitante usar tal plugin ou se o Usuário ou 

Fornecedores de 
cookies 

Propósitos Assunto dos 
dados 

Google Analytics & 

Firebase 
Contando os 

visitantes 
Visitante e 

usuário 

 Google Tag Manager 
Agregador de 
rastreamento Visitante e 

usuário 

Adjust 
Campanha / 

rastreamento do 
caminho do site 

Visitante e 
usuário 

Hubspot 
Medição de 
audiência Visitante e 

usuário 
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Visitante tiver consentido previamente em um Site ou Aplicativo da Sport Heroes para o 

armazenamento de cookies por estas redes sociais. Se o Usuário ou Visitante estiver logado na 

rede social no momento de sua navegação nos Sites e Aplicativo da Sport Heroes, o plugin permite 

vincular o conteúdo consultado em nosso Site ou Aplicativo da Sport Heroes à conta de usuário da 

rede social em questão. 

Se o Usuário ou Visitante tiver recusado o armazenamento de cookies da rede social ou se não 

tiver consentido previamente, o Usuário ou Visitante terá que entrar com sua conta de rede social 

no momento de cada operação de compartilhamento que desejar realizar para a(s) rede(s) em 

questão. 

A rede social que fornece tal "botão de compartilhamento" é capaz de identificar o Usuário ou o 

Visitante graças a este botão conectado à conta do Usuário ou do Visitante nesta rede social, 

mesmo que o Usuário ou o Visitante não tenha usado este botão no momento da visita de um de 

nossos Sites ou Aplicativos da Sport Heroes. De fato, este tipo de botão aplicativo pode permitir 

que uma rede social acompanhe a navegação do Usuário ou do Visitante nos Sites e Aplicativos 

da Sport Heroes, apenas porque a conta da rede social em questão foi ativada no Terminal (sessão 

aberta) durante a navegação do Usuário ou do Visitante nos Sites e Aplicativos da Sport Heroes 

acima mencionados. 

Sport Heroes convida seus Usuários e Visitantes a consultar as políticas de privacidade destas 

redes sociais a fim de conhecer as finalidades de uso, em particular a publicidade, das informações 

de navegação que eles podem coletar graças a estes botões de compartilhamento. 

Estas políticas de proteção de dados devem permitir notavelmente que o Usuário ou Visitante 

exerça as escolhas que lhe são oferecidas com estas redes sociais, notadamente através da 

criação das contas de usuário de cada uma destas redes. 

A recusa, ausência ou retirada do consentimento do Usuário ou do Visitante em relação a estes 

cookies de rede social, não tem impacto no uso dos Sites e Aplicações da Sport Heroes. 

Os principais cookies das redes sociais utilizadas são os seguintes: 
 

 
 
 
 
 
 

Apple Connect Third Party SSO Visitante e 
usuário 

Facebook Compartilhamento de 
conteúdo 

Visitante e 
usuário 

Facebook Messenger Compartilhamento de 
conteúdo 

Visitante e 
usuário 

Twitter Compartilhamento de 
conteúdo 

Visitante e 
usuário 

 
 
 

4.5 Gestão de cookies 
 

Fornecedores de 
cookies 

Propósitos Pessoas de 
dados 

Facebook Connect Third Party SSO Visitante e 
usuário 

Google Connect Third Party SSO Visitante e 
usuário 
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Todos os direitos reconhecidos no artigo 9 abaixo são também aplicáveis ao Usuário ou Visitante. 

O Usuário e o Visitante têm vários meios para gerenciar a implementação dos cookies sujeitos à 

sua escolha. 

O Usuário e o Visitante podem, a qualquer momento, optar por desativar a implementação de 

cookies sujeitos à sua escolha ou apagar aqueles que já foram armazenados em seu Terminal. 

A parametrização do software de navegação do Usuário e Visitante é susceptível de modificar as 

condições de acesso aos Serviços quando o uso de certos cookies for necessário, enquanto que 

os parâmetros do software de navegação ou do sistema operacional do Terminal impedem o 

armazenamento ou a leitura desses cookies ou tracers. 

Além disso, se o Terminal do Usuário ou do Visitante for utilizado por pessoas diferentes e quando 

o mesmo Terminal tiver vários softwares de navegação, Sport Heroes não pode garantir com 

certeza que os serviços destinados ao Terminal do Usuário e do Visitante correspondem ao seu 

próprio uso deste Terminal e não ao uso de outro usuário de tal Terminal. 

 

5. PARA QUEM, E COMO, SPORT HEROES TRANSFERE MEUS DADOS PESSOAIS? 
 

5.1 Principais fluxos de dados 
 

A fim de fornecer aos Usuários os Serviços e as funcionalidades relacionadas ao seu uso dos 

Serviços, Sport Heroes pode transferir ou tornar acessíveis certos dados do Usuário, estritamente 

necessários para este fim, para as seguintes categorias de destinatários: 

 

Categorias de destinatários  Objetivos da transferência 

 
Empresas parceiras 
Empresas subscritoras 

Delegação de certos serviços de gerenciamento de 
pedidos de apoio 
Prestação de serviços dentro da estrutura de uma 
plataforma parceira 

Provedores Prestação de serviços 

Colaboradores dentro da Sport Heroes que precisam 
saber sobre isso no exercício de suas funções 

Prestação de serviços 

Empresas Parceiras 
Empresa Assinadora 

Relatório de atividades (dados de identificação e 
dados estatísticos de atividades esportivas) 

 

5.2 Transferência para terceiros 
 

Sport Heroes pode transferir os dados para seus prestadores de serviços. Uma lista de todos os 

prestadores de serviços para os quais transferimos um subconjunto de dados pode ser encontrada 

em anexo. 

 

Além disso, no contexto de certos Desafios, e sujeito ao consentimento expresso do Usuário, Sport 

Heroes pode transferir os dados de contato do Usuário para Empresas Parceiras envolvidas na 

organização do Desafio. Esta empresa parceira poderá então, sujeito ao consentimento do 

Usuário, contatar o Usuário novamente para fins promocionais e publicitários. 

Quando o usuário utiliza os serviços através de uma plataforma parceira: 

● Os Dados Pessoais do Usuário podem ser trocados entre Sport Heroes e o Parceiro acima 
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mencionado com a finalidade de fornecer os Serviços ao Usuário. 

● É provável que o referido Parceiro compartilhe Dados Pessoais com outros terceiros de sua 

escolha, desde que o Usuário tenha consentido expressa e previamente o compartilhamento 

de seus Dados Pessoais dentro de nossos Serviços ou na Plataforma do Parceiro. Neste 

caso, o terceiro que receber os Dados Pessoais permanece responsável pelo processamento 

dos Dados Pessoais em questão. 

 

Os Dados Pessoais do usuário podem ser transmitidos aos Parceiros para que estes possam, se 

necessário, gerenciar solicitações de suporte em conexão com os Serviços. 

 

5.3 Transferência para fora da União Européia 
 

Todos os dados pessoais do usuário Os dados pessoais do usuário são armazenados dentro da 

União Européia em servidores AWS em Dublin e Frankfurt. Backups automáticos dos Dados 

Pessoais também são feitos dentro da União Européia. 

Sport Heroes não transferira dados pessoais para fora da União Européia sem implementar 

salvaguardas apropriadas de acordo com os Regulamentos Aplicáveis, conforme interpretados 

pela autoridade francesa de proteção de dados e pelo Tribunal de Justiça da UE, em particular 

pela conclusão de cláusulas contratuais baseadas nos modelos adotados pela Comissão 

Européia. 

 

6. O QUE SPORT HEROES FAZ PARA PROTEGER OS DADOS QUE EU TRANSMITO A SPORT HEROES? 
 

Os Sites utilizam a tecnologia padrão da indústria Transport Layer Security (TLS) para permitir a 

criptografia de Dados Pessoais, como seu nome e endereço. Os Sites também são registrados 

junto às autoridades de identificação do site para que seu navegador possa confirmar a identidade 

da Sport Heroes antes que quaisquer Dados Pessoais sejam enviados. 

Finalmente, os dados bancários coletados por nossos prestadores de serviços de vendas on-line 

(Stripe, Njuko) estão sujeitos a um nível de segurança adequado ao risco associado ao 

processamento desses dados. Sport Heroes apenas armazena um identificador específico para 

nossos prestadores de serviços de vendas on-line (Stripe, Njuko) e não tem acesso não 

criptografado a esses dados. 

 

7. O QUE POSSO FAZER PARA AJUDAR A GARANTIR QUE A SEGURANÇA FUNCIONE CORRETAMENTE? 
 

Para ajudar a garantir que estas medidas sejam eficazes na prevenção do acesso não autorizado 

às suas informações privadas, convidamos você a se familiarizar com os recursos de segurança 

disponíveis através de seu navegador. Você deve usar um navegador habilitado para segurança 

para enviar suas informações pessoais nos Sites. 

Observação: se você não usar um navegador com capacidade SSL, corre o risco de ter dados 

interceptados por terceiros não autorizados. Sport Heroes não sera responsável por qualquer 

comprometimento dos dados que forem interceptados devido ao seu uso de um navegador não 

seguro. 

A maioria dos navegadores tem a capacidade de notificá-lo se você mudar entre comunicações 

seguras e inseguras, receber informações inválidas de identificação do site com o qual você está 

se comunicando, ou enviar informações através de uma conexão não segura. Sport Heroes 
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recomenda que você habilite estas funções do navegador para ajudar a garantir que suas 

comunicações estejam seguras. Você também pode monitorar a URL do site que está visitando 

(URLs seguras começam com https:// ao invés do normal http://), juntamente com o símbolo de 

segurança de seu navegador (um cadeado verde ou vermelho no Google Chrome, por exemplo) 

para ajudar a identificar quando você está se comunicando com um servidor seguro. Você também 

pode visualizar os detalhes do certificado de segurança do site ao qual você está conectado. Sport 

Heroes o encoraja a usar isto para verificar a validade de qualquer site ao qual você se conecte 

usando comunicações seguras. 

 

 
8. SPORT HEROES OFERECE SERVIÇOS DE OPT-OUT OU OPT-IN? 

 

Sim. Se você não deseja mais receber e-mails da Sport Heroes, por favor: 

● seguir as instruções para cancelar a inscrição disponíveis em cada e-mail; ou 

● envie um e-mail para: help@sportheroes.com 

 

Se você o fizer, Sport Heroes não fornecera ou compartilhara suas listas de correio ou outras 

informações sobre você com qualquer outra empresa ou serviço para fins promocionais. 

 

9. QUAIS SÃO MEUS DIREITOS? 
 

De acordo com os regulamentos aplicáveis, você tem o direito de acessar, retificar, modificar, 

apagar (direito de esquecer), limitar o processamento, opor-se e, quando aplicável, limitar o 

processamento e a portabilidade (no formato JSON) dos dados pessoais que lhe dizem respeito a 

qualquer momento e sem custo, sujeito aos direitos e liberdades de terceiros e às obrigações que 

incumbem a Sport Heroes. 

Você também tem o direito de definir diretrizes sobre o que deve acontecer com seus Dados 

Pessoais após sua morte. 

Quando o processamento for baseado no consentimento, o Usuário pode, a qualquer momento, 

notificar sua retirada desse consentimento, sendo especificado que qualquer processamento 

realizado antes da retirada permanece legal. 

Os usuários podem exercer seus direitos: 

● Enviando um e-mail para o seguinte endereço: help@sportheroes.com ; ou 

● Escrevendo para o endereço postal: Sport Heroes Group 18/20 rue du Faubourg du Temple, 

75011 Paris - França; 

● Quanto aos direitos de retificação, modificação e exclusão, configurando ou atualizando seu 

perfil em "Editar seu perfil" a partir de sua conta de usuário da Sport Heroes. 

 

Se você acredita que Sport Heroes não cumpriu com suas obrigações legais sob o Regulamento 

Aplicável, você, ou uma organização mandatada para este fim, pode apresentar uma reclamação 

à CNIL ou à autoridade supervisora do Estado Membro da União Européia no qual você reside 

habitualmente. 

 

10. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

mailto:help@sportheroes.com
mailto:help@sportheroes.com
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Sport Heroes pode alterar esta Política a qualquer momento e, portanto, você é solicitado a revisá-

la regularmente nos Sites da Sport Heroes e/ou nas Aplicações da Sport Heroes que você visitar 

ou utilizar. No caso de uma mudança substancial na Política relativa aos seus direitos, Sport 

Heroes o informara o mais rápido possível. 

 

11. COMO CONTATAR SPORT HEROES ? 
 

Sport Heroes agradece suas perguntas e comentários. Envie-nos suas perguntas ou comentários 

por e-mail para o seguinte endereço: help@sportheroes.com ou entre em contato com nosso 

responsável pela proteção de dados no seguinte endereço de e-mail: dpo@sportheroes.com 

mailto:help@sportheroes.com
mailto:dpo@sportheroes.com
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Anexo 
 

1. MAPA DE DADOS: 
 

1. Usuá

rios 

 
● Primeiro nome - público 

● Sobrenome - público 

● Email - privado 

● Gênero - privado ou público se os dados 

forem deduzidos da assinatura de certos 

Desafios (opcional) 

● Aniversário - privado ou público se os 

dados forem fornecidos a fim de subscrever 

certos Desafios (opcional) 

 
● Lema - público (opcional) 

● Idioma - público (opcional) 

● Foto - público (opcional) 

● Facebook - privado (opcional) 

○ Id 

○ Ficha de acesso 

● Google - privado (opcional) 

Id 

○ Ficha de acesso 

● Locais - público (opcional) 

○ Etiqueta 

○ Cidade 

○ País 

○ Fuso horário 

○ Código postal 

○ Lat 

○ Lng 

● Apps - público (opcional) 

○ Identificação do perfil 

○ Perfil URL 

○ Ficha de acesso 

● Empresa - privada (opcional) 

● Unidade de negócios - privado (opcional) 

● Número do babete - privado (opcional) 

● Número de telefone - privado (opcional) 

● Endereço postal - particular (opcional) 

● Tamanho do calçado - privado (opcional) 

● Tamanho da camiseta - privada (opcional) 

2. Atividades - públicas ou privadas (Escolha do usuário) 

● Id 

● Fornecedor 

● Distância 

● Duração 

● Escalada 

● Descida 

● Data de início 

● Pontos de passagem 

● Lat 

● Lng 

● Ele 

● Hora 

● Tipo 

● Fuso horário 

● Calorias 

● Passos 

● Tempo ativo 



 

2. LISTA DE TODOS OS FORNECEDORES TERCEIROS PARA OS QUAIS TRANSFERIMOS DADOS: 
 

● AWS - Serviços de computação em nuvem 

● Algolia - Serviço de busca 

● Braze - CRM 

● Mongo Atlas - Backups de bancos de dados hospedados nas nuvens 

● CloudAMQP - Bancos de dados hospedados nas nuvens 

● Mailjet - Email as a Service 

● Typeform - Formulário online 

● Zendesk - Serviço de apoio 

● Adjust - Medição de marketing móvel 

● Meta, Twitter, Instagram e Google (no contexto de campanhas de marketing para plataformas 

de consumo, ou após um contato com Sport Heroes em um desses sites de fornecedores) 

● Mixpanel - Análise comportamental de produtos e usuários para celulares e Web 

● Stream - Feed e Chat como um serviço 

● Stripe - Fornecedor de serviços de pagamento 

● Sentry - Relatório de erro do código fonte 


