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Introdução
 
Histórico

O surgimento de plataformas abertas de comunicações móveis e a convergência entre 
as comunicações por dispositivos móveis e a Internet criaram um ambiente vibrante e 
dinâmico, que permite ao indivíduo moldar e apresentar elaboradas identidades pessoais 
on-line, conectar-se com comunidades de sua escolha e se envolver com aplicativos e 
serviços inovadores. Em larga escala, isso depende do acesso em tempo real e do uso de 
informações pessoais, que muitas vezes são transferidas globalmente entre os aplicativos, 
dispositivos e empresas.

Embora essas habilidades impulsionem fortemente modelos comerciais inovadores 
e a personalização de aplicativos e serviços, elas também podem proporcionar um 
veículo para o acesso malicioso e sub-reptício às informações do usuário. Até mesmo os 
aplicativos que acessam as informações pessoais e as utilizam de forma genuína podem 
deixar de atender às expectativas ligadas à privacidade dos usuários e minar a sua 
confiança nas organizações e no setor mais amplo das comunicações móveis. Ocorrem 
problemas quando os usuários não são notificados com clareza e transparência sobre o 
acesso as suas informações e o uso que um aplicativo fará delas, ou quando não lhes é 
dada a oportunidade de exercer escolha e controle significativos sobre o uso que se fará 
de suas informações para propósitos secundários, que ultrapassem o funcionamento 
básico de um aplicativo ou serviço.

Recentemente, a GSMA publicou um conjunto de princípios universais de privacidade 
nas comunicações móveis, que descreve a maneira como a privacidade dos consumidores 
de produtos móveis pode ser respeitada e protegida. As presentes diretrizes procuram 
articular esses princípios em termos funcionais, para o desenvolvimento de aplicativos 
para dispositivos móveis.

 
Âmbito

Estas diretrizes aplicam princípios de concepção de privacidade aos aplicativos e aos 
serviços a eles relacionados que forem elaborados para os dispositivos de comunicações 
móveis. Pretende-se que ela se apliquem a todos os participantes da cadeia de prestação de 
serviços que forem responsáveis pela coleta e pelo processamento das informações pessoais 
do usuário: desenvolvedores, fabricantes de equipamentos, empresas de plataformas e 
sistemas operacionais, operadoras de comunicações móveis, agências de publicidade e 
empresas encarregadas de análises de padrões de navegação na Web.

Propósito

Os aplicativos e serviços relacionados devem proporcionar uma boa experiência de 
privacidade e transmitir confiança. De vital importância para atingir estes objetivos é 
uma estrutura robusta e eficaz para a proteção à privacidade, baseada nos princípios de 
transparência, escolha e controle. 

As presentes diretrizes adotam uma abordagem de “privacidade desde a concepção” e 
pretendem contribuir para garantir que os aplicativos de comunicações móveis sejam 
desenvolvidos de maneira a respeitar e proteger a privacidade dos usuários, assim como 
as suas informações pessoais. A privacidade desde a concepção também reconhece que 
os usuários têm interesses ligados à privacidade (expectativas, necessidades, desejos 
e preocupações) que devem ser atendidos de maneira dinâmica, desde o princípio, 
e não como uma reflexão tardia ou um complemento. As diretrizes estimulam o 
desenvolvimento, cumprimento e funcionamento de aplicativos para dispositivos móveis 
que coloquem os usuários em primeiro lugar e contribuam para que eles compreendam 
(no mínimo):

 n quais informações pessoais poderão ser acessadas, coletadas e utilizadas pelo 
aplicativo 

 n para que e por que as informações serão utilizadas
 n como os usuários poderão exercer escolha e controle sobre o seu uso

Cada diretriz é acompanhada de exemplos e alguns casos ilustrativos são apresentados 
em um Anexo independente.
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Definições
 
Consentimento ativo: indica que ao usuário se oferece uma oportunidade clara para que 
consinta quanto ao uso específico e notificado de suas informações pessoais. O consenti-
mento ativo se aplicaria ao uso secundário não óbvio das informações pessoais do usuário 
e/ou a aplicativos que tenham implicações adicionais sobre a privacidade dos usuários, 
como a solicitação, por parte de um aplicativo, da localização do usuário, quando esse 
tipo de dado não for necessário ao funcionamento do aplicativo. É necessário obter o con-
sentimento ativo, de maneira que a opção padrão não corresponda ao consentimento. 
Aplicativo: ao utilizarmos o termo aplicativo, pretendemos que o seu âmbito seja amplo. 
Ele pode incluir um aplicativo nativo, um aplicativo ou script que esteja sendo executado 
em um determinado período ou um miniaplicativo que esteja sendo executado no 
navegador.

Dados de localização: informações que identifiquem a localização geográfica do 
dispositivo de um usuário, que podem incluir a identificação do dispositivo móvel, GPS, 
rede sem fio ou outras informações menos granulares, como vilarejo ou cidade.

Informações pessoais: existem muitas definições jurídicas de informações pessoais, mas, 
em sua essência mais simples, elas indicam informações relacionadas a um indivíduo que 
podem ser utilizadas para identificar, contatar ou localizá-lo. 

As informações pessoais podem incluir:

 n dados coletados diretamente de um usuário, por meio da interface de usuário de um 
aplicativo (nome, endereço, data de nascimento) 

 n dados coletados indiretamente, como número de telefone celular, identidade 
internacional de equipamento móvel (IMEI) ou identificador exclusivo de dispositivo 
(UDID) 

 n dados coletados sobre o comportamento do usuário, como os referentes à sua 
localização, de navegação na Web ou aplicativos utilizados vinculados a um perfil 
exclusivo

 n dados gerados pelo usuário, como catálogos de contatos, vídeos e fotografias, 
mensagens, e-mails, notas e registros de chamadas.

 
Para que um indivíduo possa ser identificado, o seu nome não precisa ser conhecido. 
O usuário pode ser identificado até mesmo quando as suas informações estiverem 
associadas apenas a um identificador exclusivo, como o UDID.

Há categorias de informação que podem ser consideradas confidenciais e que podem 
exigir segurança adicional. Elas podem incluir, por exemplo, credenciais de login, 
detalhes financeiros e de cadastro ou informações sobre a saúde de uma pessoa.

Privacidade: a privacidade é um conceito dinâmico, que pode significar coisas diferentes 
para cada pessoa. Para os propósitos destas diretrizes, define-se a privacidade como 
sendo a capacidade de um indivíduo saber como as suas informações pessoais serão 
coletadas, compartilhadas e utilizadas, e de exercer escolha e controle sobre o seu uso.

Usuário: o usuário final dos aplicativos e serviços a eles relacionados.
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Transparência, escolha e controle  
— o usuário em primeiro lugar
 
Uma maneira fundamental de se estimular a confiança nos aplicativos consiste em ser claro 
com os usuários, comunicando-lhes:

 n quem está coletando e utilizando as suas informações pessoais
 n porque as informações pessoais estão sendo utilizadas
 n que informações pessoais estão sendo compartilhadas, com quem e com quais 

finalidades

Os usuários devem dispor de informações suficientes para fazer uma escolha consciente 
sobre se devem utilizar um aplicativo e julgarem as consequências de fazê-lo. Algumas 
dessas informações podem ser óbvias antes de fazer downloads ou ativar um aplicativo, 
tornando desnecessárias outras divulgações.  

  

 
Em suma:

 n Seja transparente: informe aos usuários quem você é, de que informações pessoais 
você necessita, o que você pretende fazer com elas e com quem deseja compartilhá-las 
(e porque!), mas não os sobrecarregue com solicitações!

 n Auxilie os usuários a administrar a sua privacidade: informe sobre as configurações 
padrão de privacidade de um aplicativo

 n Forneça-lhes opções e mecanismos de fácil compreensão para que administrem a 
sua privacidade: facilite — eles agradecerão 

Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

TEC1
Não acesse ou colete informações pessoais sorrateiramente
Um aplicativo não deve acessar e coletar secretamente 
informações pessoais sobre os usuários. Logo de início, os 
usuários devem ser informados sobre a coleta e o uso de 
suas informações pessoais, o que lhes permitirá decidir 
voluntariamente sobre o uso de um aplicativo ou serviço.

Antes que o usuário efetue o download de um aplicativo 
ou o ative, ele deverá receber informações sobre:

 n quais informações pessoais serão acessadas, 
coletadas e utilizadas pelo aplicativo

 n quais informações pessoais serão armazenadas (no 
dispositivo ou remotamente)

 n quais informações pessoais serão compartilhadas e 
com quem

 n por quanto tempo as informações pessoais serão 
mantidas e com que finalidade

 n qualquer termo e condição de uso que afete a 
privacidade do usuário. 

Um aplicativo não deverá acessar a localização do 
usuário se ele não for um aplicativo de serviços baseados 
na localização dos usuário. Se os dados de localização 
forem secundários para o aplicativo e necessários para 
cumprir outros objetivos comerciais, será necessário obter 
o consentimento ativo do usuário (consulte a seção sobre 
“privacidade da localização”, abaixo).

Um aplicativo não deve acessar e utilizar da

dos de contato armazenados no catálogo de endereços 
de um dispositivo, exceto se isso fizer parte da 
funcionalidade do aplicativo, explicada claramente aos 
usuários.

A transparência é fundamental. Comunique aos usuários 
de quais informações você necessita e porque. Em 
seguida, mantenha a sua palavra. Se, posteriormente, 
você mudar de ideia e quiser utilizar informações 
pessoais para outra finalidade, a situação será diferente 
do que se informou originalmente ao usuário. 
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

Avise o usuário e facilite o acesso e a compreensão 
dessas informações. Mantenha o conteúdo simples e 
facilite as opções de escolha. Permita que o usuário 
rejeite a instalação ou ativação se ele não quiser que as 
suas informações pessoais sejam utilizadas conforme as 
explicações que lhe forem dadas.

Garanta a facilidade de uso e evite o excesso de 
solicitações, que sobrecarregarão o usuário. Considere a 
experiência do usuário.

Em seguida, será necessário contar-lhe sobre qualquer 
novo uso e obter o seu consentimento.

TEC2
Identifique-se para os usuários
É necessário que os usuários saibam quem está 
coletando ou utilizando as suas informações pessoais, 
e como eles poderão entrar em contato com a entidade 
para obter mais informações ou exercer os seus direitos.

Antes que o usuário efetue o download de um aplicativo 
ou o ative, ele deverá ser informado sobre a identidade 
de qualquer entidade que irá coletar ou utilizar 
informações pessoais no âmbito do aplicativo, inclusive 
o nome de uma empresa ou um indivíduo, além do país 
de origem.

É necessário que os usuários tenham acesso fácil (por 
meio de um link ou item de menu) aos canais de contato 
da empresa. 

A página inicial do aplicativo é um ótimo local para 
se publicar fatos elementares sobre a privacidade, 
informações de contato e para fornecer um link para 
uma declaração de privacidade mais detalhada.

Não existe uma única solução para fornecer aos usuários 
informações sobre você, a sua empresa, a privacidade 
dos usuários e o que você fará com os dados deles. 
Seja criativo e estimule os usuários a explorar a melhor 
maneira de administrar a sua privacidade. Porém, não 
sobrecarregue-os e mantenha o conteúdo simples e 
acessível.

TEC3
Deixe os usuários exercerem os seus direitos
Forneça aos usuários informações suficientes para 
que eles saibam acessar razoavelmente bem e corrigir 
qualquer informação pessoal sobre eles que estiver em 
seu poder.

Forneça uma breve declaração de privacidade que 
seja genuinamente informativa, explicando em termos 
simples como se pode obter uma cópia das informações 
pessoais, ou corrigir e atualizar informações fornecidas 
pelos usuários ou que estiverem em seu poder.

Conforme mencionado acima, a página inicial do 
aplicativo pode ser um local eficaz para exibir uma 
nota simples e clara, ou para direcionr os usuário 
para informações mais detalhadas sobre como 
exercer qualquer um dos seus direitos relacionados à 
privacidade.

4



Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

TEC4
Minimize as informações que coletar e limite a sua 
utilização
As informações coletadas por um aplicativo devem 
ser razoáveis, não excessivas e utilizadas dentro 
das expectativas do usuário e do âmbito de outras 
finalidades comerciais legítimas, conforme notificação 
feita aos usuários.

Pense sobre quais informações pessoais são necessárias 
e então questione-se. Elas são mesmo necessárias? Você 
precisa coletar, compartilhar ou armazená-las para 
cumprir uma exigência comercial ou obrigação legal?

Um aplicativo deve acessar, coletar e utilizar apenas as 
mínimas informações necessárias para que seja suprido, 
funcione e seja mantido, para atender a finalidades 
comerciais identificadas, comunicadas ao usuário, ou 
para atender a obrigações legais.

Utilize as informações pessoais conforme os usuários 
esperariam, quando eles tiverem decidido efetuar o 
download de um aplicativo ou ativá-lo.

Se você precisar de acesso para contatar dados da lista, 
identifique quais campos são necessários para preencher 
um determinado recurso do aplicativo e não colete mais 
do que o(s) campo(s) específico(s) necessário(s). Não 
utilize esses dados para outras finalidades não óbvias, 
exceto se o usuário tiver concordado com elas. 

TEC5
Se necessário, obtenha o consentimento ativo do usuário
Ocasionalmente, os usuários precisarão dar o seu 
consentimento ativo, para que as suas informações 
pessoais sejam utilizadas.

Na maioria dos casos, os usuários terão clareza sobre 
quais informações pessoais serão necessárias para 
apoiar um aplicativo. Contudo, se o acesso, a coleta 
e a utilização das informações pessoais não forem 
necessários ao propósito principal do aplicativo nem 
forem esperados pelo usuário, este deverá receber a 
opção de autorizar essas finalidades secundárias e não 
óbvias de suas informações. Outras situações também 
poderão exigir o consentimento ativo dos usuários: 
redes e mídias sociais, publicidade, localização, crianças 
e adolescentes (conforme se detalha nas seções abaixo).

Os aplicativos que não utilizarem a localização 
para qualquer um dos seus recursos e qualquer 
funcionalidade solicitada pelo usuário não poderão 
coletar informações relativas à localização com outros 
propósitos (por exemplo: publicidade direcionada ou 
análises de padrões de navegação na Internet), exceto se 
o usuário tiver dado o seu consentimento ativo.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

a)  Coleta ou utilização de informações pessoais não 
necessárias ao propósito principal do aplicativo. 

Quando for necessário obter o consentimento ativo dos 
usuários, estes deverão ser informados sobre: 

 n o período durante o qual o consentimento será 
válido

 n como eles poderão administrar qualquer 
consentimento dado

 n as consequências de não conceder ou suspender o 
seu consentimento. 

Os usuários deverão ser capazes de suspender o seu 
consentimento por meios simples e eficientes, sem 
qualquer atraso ou prejuízo indevido.

b)  Compartilhamento de informações pessoais com 
terceiros. 

Se houver previsão de que terceiros coletem ou tenham 
acesso às informações do usuário para as suas próprias 
finalidades, o usuário deverá ser informado o quanto 
antes que seus dados serão compartilhados, indicando-
se com quem serão compartilhados e com que 
finalidade, além de uma sinalização para links desses 
terceiros e suas declarações de privacidade. 

Dever-se permitir que os usuários optem por autorizar 
ou não essa coleta, acesso e utilização por terceiros.

Os aplicativos não deverão incluir código de terceiros 
que colete e analise informações pessoais para 
encaminhar publicidade aos usuários, sem que estes 
deem o seu consentimento ativo. 

c)  Armazenamento de informações pessoais após a 
utilização imediata do aplicativo.

Se os dados dos usuários forem armazenados após a 
utilização imediata do aplicativo, os usuários deverão 
ser informados sobre:

 n os períodos durante os quais as informações serão 
armazenadas e o seu motivo 

 n como os usuários podem exercer direitos específicos 
sobre suas informações

Transparência, escolha e controle — o usuário em primeiro lugar 6



Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

TEC6
Conceda controle aos usuários para repetidas solicitações
Sempre que possível, deve-se apresentar opções aos 
usuários sobre como (e com que frequência) eles 
receberão lembretes sobre recursos e funcionalidades 
que utilizem as suas informações pessoais. 

Sempre que for tecnicamente possível, os usuários 
deverão ter oportunidades de determinar como e com 
que frequência eles serão consultados a tomar decisões 
sobre o acesso às suas informações pessoais e como elas 
serão utilizadas.

A privacidade desde a concepção significa colocar o 
usuário em primeiro lugar, contribuir para que ele se 
familiarize com as implicações dos aplicativos e serviços 
sobre a sua privacidade e as administre, de maneira a 
aprimorar a sua vivência da privacidade.

É possível oferecer aos usuários a opção de se lembrar 
as suas credenciais de login, o endereço para cobrança, 
os endereços de e-mail ou a sua localização. É possível 
fornecer uma única solicitação genérica para cada tipo 
de dados ou solicitações granulares mais específicas ao 
contexto.

Por exemplo: é possível oferecer aos usuários a opção 
de permitir que um aplicativo acesse permanentemente 
a localização de um dispositivo, por um período 
especificado, ou de decidirem ser consultados 
periodicamente por e-mail, texto, nota ou ícone do 
aplicativo.

TEC7
Nenhuma atualização silenciosa (“secreta”)
É necessário que os usuários concordem com qualquer 
alteração a um aplicativo que afete a sua privacidade.  

Os usuários deverão ser informados sobre qualquer 
mudança substancial na maneira como um aplicativo 
irá coletar ou utilizar as suas informações pessoais antes 
que ela seja implementada, de modo que eles possam 
optar voluntariamente sobre se continuarão a utilizar o 
aplicativo.

É possível obter o consentimento para as mudanças de 
duas maneiras:

1.  no caso de mudanças essenciais à continuação do 
funcionamento do aplicativo, utiliza-se uma nota para 
avisar que ocorrerá uma mudança, com a opção de se 
desativar o aplicativo. 

2.  no caso de mudanças que o usuário poderá optar 
por adotar, utiliza-se uma consulta com opções 
de autorização da mudança ou continuação da 
funcionalidade anterior.

Isso não impede atualizações à distância que são 
necessárias para manter o núcleo de funcionalidade e 
integridade de um aplicativo ou serviço.

A diretriz se aplicaria, por exemplo, aos casos em que 
um aplicativo precisasse subitamente acessar e transferir 
detalhes de contato armazenados em um dispositivo do 
usuário ou dados de localização de um dispositivo.

7 Transparência, escolha e controle — o usuário em primeiro lugar



Armazenamento de dados e segurança 
 
É possível que haja segurança sem privacidade, mas não pode haver privacidade sem 
segurança. Certifique-se de que esteja protegendo adequadamente as informações 
pessoais que o usuário lhe tiver confiado, seja no aparelho telefônico ou em qualquer 
lugar em que você armazenar ou transmitir informações pessoais.

Reflita sobre o motivo de precisar armazenar as informações pessoais do usuário e por 
quanto tempo irá guardá-las. Você é capaz de justificá-lo? As informações pessoais que 

 
 
forem armazenadas indefinidamente perdem valor ao longo do tempo, mas o seu custo 
e os seus riscos aumentam. Identifique por quanto tempo uma informação pessoal será 
necessária (em vez de desejável) ao seu modelo comercial e certifique-se de excluí-la 
assim que deixar de ser necessária. 

O estabelecimento de períodos de armazenamento de dados (tão breves quanto for 
necessário) é sensato em termos comerciais, pode contribuir para administrar os riscos e 
as despesas, e evita intervenções regulamentares ou críticas negativas na imprensa se algo 
der errado (em decorrência de armazená-los por períodos excessivamente longos, com o 
seu comprometimento).

Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

ADS1 
Gerencie ativamente os identificadores. 
Nos casos em que um aplicativo criar e utilizar um 
identificador exclusivo, tome providências para garantir 
que ele esteja vinculado ao legítimo usuário do aplicativo 
e mantenha essas informações atualizadas.

Qualquer parte interessada que utilizar identificadores 
será responsável por tomar providências para:

 n garantir que cada identificador exclusivo se aplique 
a apenas um usuário

 n garantir que os identificadores exclusivos estejam 
atualizados e sejam mantidos apenas pelo tempo 
necessário para cumprir a finalidade do aplicativo e 
os motivos anunciados aos usuários

 n evitar que um identificador exclusivo seja associado 
a outro usuário, exceto para cumprir uma exigência 
comercial justificada (consulte Caso e exemplos de 
utilização).

As operadoras de comunicações móveis poderão atribuir 
identificadores como a estação móvel da Rede Digital de 
Serviços Integrados (RDSI), ou número de telefone celular, 
para outros clientes, sem o conhecimento do aplicativo. 
Se você coletar a estação móvel da RDSI de um usuário, 
deverá tomar providências para que essa informação seja 
precisa e esteja atualizada, confirmando-a periodicamente 
com o usuário.

 Da mesma forma, os fabricantes de dispositivos poderão 
atribuir identificadores exclusivos de dispositivo (UDID). 
Os usuários de dispositivos móveis poderão substituí-los e 
vendê-los para outros indivíduos. A não ser que se exerça 
cautela, é possível que o novo proprietário do dispositivo 
móvel seja facilmente associado ao UDID ou outro 
identificador exclusivo associado ao proprietário anterior. 
Essa associação e vinculação podem ter consequências 
sobre a maneira como o novo proprietário vivencia a sua 
privacidade on-line, assim como sobre o uso que ele faz 
do dispositivo. Todas as partes envolvidas que coletarem 
e utilizarem dados sobre UDIDs serão responsáveis por 
garantir o cumprimento desta diretriz.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

ADS2 
Mantenha os dados seguros
Tome as providências cabíveis para proteger as 
informações pessoais dos usuários contra divulgação ou 
acesso não autorizado.

Adote medidas técnicas e processos comerciais para 
evitar o uso indevido ou a alteração de informações 
pessoais.

Nos casos em que um aplicativo criar ou coletar 
informações pessoais consideradas confidenciais, como 
detalhes de login, UDIDs, números de telefones celulares, 
detalhes financeiros e de contato, elas deverão ser 
armazenadas e transmitidas de maneira segura.

A coleta e manutenção de certos tipos de informação, 
quando não for necessário, cria riscos de que ela seja 
perdida, roubada ou utilizada indevidamente. Se for 
necessário coletar, transmitir e armazenar informações 
confidenciais, como os detalhes de pagamentos 
financeiros de um usuário ou os seus detalhes de login, 
proteja-os, utilizando criptografia ou um mecanismo 
adequado de dispersão (hash) e exclua-os quando não 
forem mais necessários. 

ADS3
Efetue a autenticação, quando a segurança exigir
Sempre que possível, autentique os usuários, utilizando 
métodos de autenticação adequados aos riscos.  

Nos casos em que a declaração de uma identidade real 
for um componente importante de um serviço, deve-se 
implementar uma autenticação mais rigorosa, como 
as que envolvem dois fatores e utilizam o aparelho de 
telefone celular e o seu chip (UICC).

Considere adotar CAPTCHAs e RE-CAPTACHAs 
para auxiliar na distinção entre membros genuínos 
e remetentes de mensagens indesejadas. Utilize 
ferramentas técnicas para restringir a indexação 
automática, downloads em lote e o acesso sem 
permissão da rede. 
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

ADS4
Estabeleça os períodos de armazenamento e exclusão
As informações pessoais que precisarem ser 
armazenadas deverão ser sujeitas a períodos de 
armazenamento e exclusão que se justificam de 
acordo com exigências comerciais ou obrigações legais 
claramente identificadas. 

Justifique a coleta e o armazenamento de informações 
pessoais de acordo com exigências comerciais ou 
obrigações legais identificadas. Estabeleça uma norma 
e implemente-a nos níveis técnico e de processos 
comerciais.

Assim que as informações pessoais deixarem de ser 
necessárias para atender a finalidades comerciais 
legítimas específicas, requisitos ou obrigações legais, elas 
deverão ser destruídas ou tornadas anônimas.

Dados verdadeiramente anônimos podem ser mantidos 
indefinidamente. Para tornar os dados anônimos, retire 
qualquer informação que possa ser utilizada para 
identificar um indivíduo específico, garantindo que não 
seja possível identificá-lo novamente e que os dados 
não possam se relacionar a um determinado indivíduo 
isolado por meio de identificadores exclusivos.

Os dados que estiverem armazenados em um perfil 
comportamental e se relacionarem a um usuário 
exclusivo por um cookie ou outro identificador 
de dispositivo, mesmo que não contenham outras 
informações identificáveis, não serão considerados 
verdadeiramente anônimos. Os perfis cujos 
identificadores exclusivos tenham sido retirados ou 
alterados por mecanismo de dispersão poderão ser 
considerados anônimos.

Armazenamento de dados e segurança 10



Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

E1 
Esclareça aos usuários as implicações e as configurações 
relacionadas à privacidade do aplicativo ou serviço por 
você disponibilizado, e como eles poderão gerenciar a 
privacidade

Informe os usuários sobre a privacidade e as 
configurações de segurança e recursos dos aplicativos 
e serviços, e como ativar e gerenciá-las para auxiliá-
los a proteger e controlar a sua própria privacidade. 
Essas informações deverão ser sinalizadas claramente, 
utilizando-se uma linguagem simples e não técnica.

Deve-se fornecer aos usuários detalhes sobre como 
proteger de modo geral a sua privacidade, direcionando-
os para recursos e sites on-line.

Os usuários poderão ser encaminhados para as páginas 
de privacidade e segurança de um criador ou do 
repositório do aplicativo, ou para as de outras iniciativas 
tais como:

www.getsafeonline.org 

www.onguardonline.gov/topics/mobile-apps.aspx 

www.staysafeonline.org/in-the-home/mobile-devices 

Estes sites fornecem dicas relacionadas à privacidade e 
segurança de telefones inteligentes e aplicativos.

Educação 
 

É importante que os usuários compreendam como poderão gerenciar da melhor forma 
a sua privacidade e proteger as suas informações. Isso pode ser obtido ao fornecer-lhes 
informações claras e simples sobre as opções de privacidade e definições de segurança 
dos aplicativos. Trata-se de auxiliar os usuários a se familiarizarem com as questões 
envolvendo privacidade e segurança, e como gerenciá-las.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

RMS1 
Solicite aos usuários que se cadastrem em redes sociais, 
mas tenha cautela quanto ao encaminhamento de 
informações de cadastro para perfis públicos

Exija que os usuários se cadastrem e criem uma conta 
antes de utilizarem o serviço e indique-lhes claramente 
quando o fornecimento de informações é voluntário.

Não encaminhe automaticamente as informações de 
cadastro dos usuários para o seu perfil público, exceto se 
os usuários tiverem sido notificados a respeito e recebido 
a opção de exercer escolha e controle. Consulte abaixo.

Se a definição padrão de privacidade de uma conta 
de rede social for “pública”, os usuários deverão ser 
notificados a respeito antes de fornecer qualquer 
informação pessoal e criar uma conta, assim como 
receber a oportunidade de concordar ou não.

RMS2 
Garanta que as definições padrão protejam a privacidade e 
concedam aos usuários o controle dos seus perfis pessoais, 
de forma a facilitar a sua compreensão e o seu uso.

Os usuários deverão ser informados de maneira clara 
e transparente sobre a definição de privacidade do seu 
perfil e como os seus dados poderão ser compartilhados 
ou disponibilizados para outras pessoas.

Os usuários deverão estar cientes de:

 n que informações ou categorias de informações serão 
publicadas sobre eles ao se efetuar o cadastro

 n como eles podem alterar facilmente qualquer 
definição padrão 

 n se outros usuários poderão buscar o seu perfil e as 
suas informações pessoais, ou alertar outros usuários 
sobre elas

 n como podem tornar visíveis os dados “privados” 
apenas para pessoas autorizadas.

É recomendável disponibilizar uma página educativa 
sobre privacidade para auxiliar os usuários a 
compreenderem como eles podem gerenciar a sua 
privacidade. Ela poderia incluir uma notificação de que 
as informações que eles “publicam” serão pesquisáveis 
por dispositivos de busca on-line.  

Redes e mídia sociais
 

Os aplicativos socialmente habilitados permitem aos usuários se conectarem a uma 
comunidade de outros usuários ou do público em geral, e compartilhar informações com 
ela. Esse tipo de aplicativo pode ter implicações significativas sobre a privacidade e deve 
incluir configurações padrão que a protejam, além de informações e instruções claras, 
 

 

de forma que os usuários saibam como as suas decisões afetarão a sua privacidade. 
É importante assegurar que os usuários possam decidir voluntariamente sobre o seu 
envolvimento em serviços de redes sociais e possam fazer opções adequadas relacionadas 
à privacidade.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

Deverá estar intuitivamente claro aos usuários quais 
informações do seu perfil são públicas, quais serão 
publicadas para um grupo limitado (os amigos, por 
exemplo) e quais serão totalmente privadas (apenas 
visíveis para si próprios).

Os usuários deverão ser capazes de examinar novamente 
todos os dados do seu perfil, inclusive os que eles tiverem 
gerado, os relativos ao uso e os derivados.

RMS3 
Tome medidas para impedir que as crianças se exponham 
a riscos 
Os usuários menores de idade requerem mais padrões 
protetores de privacidade e outras medidas protetoras.  

É possível que as leis nacionais ou os códigos 
regulamentares cabíveis exijam a disponibilização 
de padrões protetores de privacidade aos usuários 
abaixo de uma certa idade, assim como a disposição de 
informações de maneira clara e simples. 

É necessário impedir que as crianças publiquem dados 
de contato ou sua localização exata. 

Esta diretriz não trata da verificação da idade de 
crianças, mas se ocupa de auxiliá-las a compreender as 
implicações sobre a privacidade de se envolver on-line 
e como elas podem protegê-la. Ela também trata de 
garantir que os padrões de perfis pessoais dos usuários 
com menos de 18 anos de idade estejam definidos como 
privados. Aos usuários com menos de 16 anos não se 
deve permitir publicar (ou seja, compartilhar com o 
público geral) a sua localização exata ou os seus detalhes 
de contato.

RMS4 
Crie ferramentas adequadas para desativar e excluir dados 
de aplicativos e contas

É necessário que os usuários sejam capazes de desativar 
e excluir as suas contas, o que resultará na retirada 
completa de todas as suas informações pessoais e de 
qualquer conteúdo publicado (da rede e de qualquer 
servidor de retaguarda).

Esta diretriz visa a proteger os usuários contra atos 
maliciosos e assegurar a tomada de providências para 
autenticar os usuários antes de desativar ou excluir 
contas e informações pessoais.

13 Redes e mídia sociais



Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

P1 
Informe os usuários sobre os recursos da publicidade 
Informe os usuários sobre quando um aplicativo for 
patrocinado por anúncios publicitários, antes que eles 
efetuem o seu download ou o ativem.

Informe os usuários sobre qualquer intenção de se 
anunciar dentro ou à volta de um aplicativo. Isso se aplica 
aos casos em que um aplicativo for ou não gratuito para 
os usuários.

Muitos aplicativos são gratuitos e patrocinados por 
anúncios. É possível que os usuários não estejam 
cientes disto antes de efetuar o download do aplicativo 
ou de ativá-lo. Você poderá informar os usuários, 
disponibilizando um ícone de publicidade e/ou um 
comunicado breve. O ícone ou comunicado poderá se 
vincular a um URL que permita aos usuários acessarem 
mais informações, para auxiliá-los a compreender 
quais dados serão utilizados e que opções eles terão 
em relação à publicidade. Isso poderá contribuir para 
fortalecer a sua imagem e estimular a confiança em você, 
nos seus aplicativos, e nos seus parceiros ou lojas de 
aplicativos.

Publicidade
 

Os usuários encaram os seus dispositivos de comunicações móveis como sendo 
basicamente pessoais e podem ter uma vivência, expectativas e interesses quanto à 
privacidade que são diferentes dos de consumidores de material on-line veiculado através 
de redes “fixas”.

Embora a publicidade esteja sujeita a padrões regulamentares internos e externos que 
dizem respeito ao uso de informações pessoais para finalidades de publicidade, estudos 
têm mostrado que a divulgação para os usuários de como se escolhe a publicidade que 
eles veem e a concessão de um controle maior sobre como ele é segmentado e perfilado 

 

os deixa mais à vontade com a publicidade e os faz aceitar melhor a publicidade 
direcionada. 

Para que o estímulo à publicidade nos dispositivos móveis tenha êxito e ela 
garantidamente relevante e útil aos usuários, é fundamental que se estabeleçam práticas 
ideais com base numa transparência legítima, numa escolha e num controle sensatos.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

P2 
Obtenha o consentimento adequado para direcionar 
publicidade a um usuário 
É necessário que os usuários concordem em receber 
publicidade direcionada e concordem em dar 
consentimento ativo para a criação de perfis nos 
aplicativos ou por terceiros.

Antes de coletar qualquer informação pessoal, informe 
aos usuários que a publicidade será direcionada aos perfis 
deles, como e onde ela aparecerá, e quais informações 
serão utilizadas.

Se um aplicativo criar um perfil exclusivo de interesses do 
usuário com base no comportamento deste no aplicativo 
e este perfil for utilizado para direcionar publicidade, 
o usuário deverá ser notificado sobre a ocorrência da 
criação do perfil e do direcionamento, e deverá concordar 
com eles. É necessário fornecer instruções claras aos 
usuários sobre como modificar ou excluir um perfil, e 
como optar por não participar (opt-out) da criação do 
perfil e do direcionamento. 

Se o perfil do usuário for criado com base em atividade 
que ocorra fora do âmbito de um aplicativo, no qual 
o usuário não esperaria uma conexão com o uso que 
fizer de outros aplicativos, será necessário informar o 
usuário sobre o âmbito dos dados coletados e utilizados 
para a criação deste perfil, e o usuário deverá dar o seu 
consentimento ativo. 

Se a criação de perfil e o direcionamento forem 
executados por terceiros (uma rede de publicidade ou 
uma empresa de análises de padrões de navegação na 
Web nos dispositivos móveis), os usuários deverão dar o 
seu consentimento ativo, permitindo que a terceira colete 
e utilize as informações desta forma.

 

O usuário não precisará concordar todas as vezes, 
podendo dar o seu consentimento apenas uma vez. É 
importante que o usuário esteja suficiente esclarecido 
e com opções de escolha para tomar uma decisão 
informada.

O usuário efetua o download de um aplicativo 
denominado cafeparaviagem e o utiliza. O aplicativo 
coleta diversos dados do dispositivo e informações 
sobre o comportamento do usuário no aplicativo, 
criando um perfil que reflita esse uso, com a intenção 
de divulgar anúncios publicitários com base nas 
informações deste único perfil. É necessário que o 
usuário tenha concordado ativamente com isso após ter 
sido informado sobre a criação do perfil e a publicidade 
direcionada.

Porém, a entidade responsável pelo aplicativo 
cafeparaviagem, por coletar as informações do usuário 
e criar o seu perfil com base no uso que fizer do 
aplicativo também pretende criar um “perfil de usuário 
combinado” com base nos dados coletados sobre o 
comportamento do usuário em outros aplicativos, como 
pizzaparaviagem, por exemplo. Esse perfil se destina a 
direcionar anúncios para o usuário, com base neste perfil 
de usuário “combinado”. É necessário informar logo 
o usuário sobre isso e obter o seu consentimento ativo, 
antes que se inicie a criação do perfil e a publicidade 
direcionada.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

P3 
Direcione a publicidade com base em dados coletados de 
maneira legítima 
A publicidade poderá ser direcionada apenas com base 
em informações pessoais que forem necessárias ao 
propósito principal do aplicativo.

O direcionamento de publicidade para os usuários com 
base em informações coletadas no aparelho de telefone 
(a localização, por exemplo) ou na interação do usuário 
com outros aplicativos ou com a Internet deverá utilizar 
apenas as informações que tiverem sido coletadas ao se 
proporcionar os recursos e a funcionalidade solicitados 
pelo usuário.

Isso permite a criação de aplicativos destinados 
especialmente a veicular ofertas publicitárias para 
os usuários com base nas suas preferências e seus 
interesses.

P4 
Respeite a privacidade nas campanhas de marketing viral 
O marketing viral poderá ocorrer apenas com o 
consentimento ativo do usuário.

  

Respeite a privacidade da rede de contatos do usuário. 

Os aplicativos não deverão coletar informações sobre os 
contatos do usuário nem enviar mensagens a eles sem 
o seu consentimento ativo em participar de recursos 
de compartilhamento ou marketing que possam estar 
incluídos em um aplicativo. 

P5 
Assegure-se de que o conteúdo seja adequado 
A publicidade não direcionada deve ser adequada a um 
público genérico

O conteúdo da publicidade deverá ser adequado à faixa 
etária direcionada ou à idade conhecida dos usuários.

Caso se estipule que um aplicativo é adequado para 
usuários mais jovens, qualquer publicidade veiculada 
dentro ou à volta de um aplicativo deverá ser adequada 
à idade mínima da classificação e ao público-alvo, e 
deve cumprir as leis, os códigos e os regulamentos 
cabíveis.

Consulte também a seção que trata de crianças, abaixo.

Por exemplo: caso se estipule que um aplicativo é 
adequado para crianças com sete anos ou mais, qualquer 
publicidade inserida no aplicativo ou colocada à sua 
volta deverá ser adequada à faixa etária mínima (sete 
anos de idade, neste exemplo). Neste caso, também será 
necessário obter o consentimento do pai ou guardião 
legal.

É possível que a publicidade esteja sujeita a leis, códigos 
ou regulamentos específicos, que, em muitos casos, 
poderão proibir a publicidade direcionada para crianças.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

Deverá estar intuitivamente claro aos usuários quais 
informações do seu perfil são públicas, quais serão 
publicadas para um grupo limitado (os amigos, por 
exemplo) e quais serão totalmente privadas (apenas 
visíveis para si próprios).

Os usuários deverão ser capazes de examinar novamente 
todos os dados do seu perfil, inclusive os que eles tiverem 
gerado, os relativos ao uso e os derivados.

RMS3 
Tome medidas para impedir que as crianças se exponham 
a riscos 
Os usuários menores de idade requerem mais padrões 
protetores de privacidade e outras medidas protetoras.  

É possível que as leis nacionais ou os códigos 
regulamentares cabíveis exijam a disponibilização 
de padrões protetores de privacidade aos usuários 
abaixo de uma certa idade, assim como a disposição de 
informações de maneira clara e simples. 

É necessário impedir que as crianças publiquem dados 
de contato ou sua localização exata. 

Esta diretriz não trata da verificação da idade de 
crianças, mas se ocupa de auxiliá-las a compreender as 
implicações sobre a privacidade de se envolver on-line 
e como elas podem protegê-la. Ela também trata de 
garantir que os padrões de perfis pessoais dos usuários 
com menos de 18 anos de idade estejam definidos como 
privados. Aos usuários com menos de 16 anos não se 
deve permitir publicar (ou seja, compartilhar com o 
público geral) a sua localização exata ou os seus detalhes 
de contato.

RMS4 
Crie ferramentas adequadas para desativar e excluir dados 
de aplicativos e contas

É necessário que os usuários sejam capazes de desativar 
e excluir as suas contas, o que resultará na retirada 
completa de todas as suas informações pessoais e de 
qualquer conteúdo publicado (da rede e de qualquer 
servidor de retaguarda).

Esta diretriz visa a proteger os usuários contra atos 
maliciosos e assegurar a tomada de providências para 
autenticar os usuários antes de desativar ou excluir 
contas e informações pessoais.
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Localização
 

A utilização de dados de localização continua a criar preocupações significativas no que 
diz respeito à privacidade dos usuários. A privacidade da localização é particularmente 
importante para os usuários de dispositivos móveis. É importante garantir oportunidades 
para que os usuários exerçam uma escolha real se a sua localização será acessada e 
compartilhada pelos aplicativos. 

Consulte também: Publicidade nos dispositivos móveis

Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

L1 
Informe os usuários que a localização será utilizada e 
forneça-lhes opções de escolha 
Os aplicativos poderão apenas acessar, utilizar 
e compartilhar dados de localização com um 
consentimento prévio.

Antes que se acesse ou colete a localização do usuário, 
os aplicativos que forem habilitados pela localização 
deverão prestar um esclarecimento claro sobre: 

 n quais dados de localização o aplicativo pretende 
acessar (por exemplo: identificação de local, GPS, 
vilarejo ou cidade)

 n como os dados serão utilizados
 n se os dados serão mantidos e por quanto tempo
 n com quem os dados de localização serão 

compartilhados.

Se o aplicativo for efetuar uma única verificação da 
localização ativa do usuário para prestar um serviço 
por ele solicitado e este for o único propósito do 
aplicativo, não será necessário fornecer ao usuário mais 
informações relacionadas à privacidade nem buscar 
obter qualquer outro consentimento.

Se o usuário efetuar o download de um aplicativo 
denominado “Onde é o caixa automático mais 
próximo”ou o ativar, para que o serviço possa localizar 
o dispositivo do usuário e lhe informar qual é o caixa 
automático mais próximo, não será necessário fornecer 
ao usuário mais informações sobre privacidade nem 
obter o seu consentimento ativo (já que este estará claro 
e implícito na sua solicitação). 

Contudo, se o aplicativo armazenar dados sobre a 
localização e outras informações contextuais sobre 
as solicitações do usuário para criar um perfil e, 
posteriormente, encaminhar publicidade para ele, o 
aplicativo deverá lhe informar a respeito e obter o seu 
consentimento ativo antes de coletar as informações 
pessoais do usuário e as utilizar com essa finalidade. 
Consulte abaixo.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

L2 
Obtenha o consentimento adequado para utilizar dados de 
localização 
Alguns usos de dados de localização exigem que se 
forneça aos usuários mais informações e se obtenha o seu 
consentimento ativo.

Se um aplicativo armazenar um histórico da localização 
do usuário, este deverá ser informado a respeito, por 
quanto tempo os dados serão armazenados e por que 
motivo. 

Os usuários deverão dar o seu consentimento ativo 
para o armazenamento de um histórico exclusivo a eles 
vinculado, podendo examinar e excluir este histórico.

Se os usuários receberem publicidade ou resultados 
patrocinados com base na localização contextual, eles 
deverão ser informados claramente que o aplicativo 
que utiliza os dados de localização é patrocinado por 
anunciantes. Se os usuários receberem publicidade 
ou resultados patrocinados com base no histórico 
armazenado de sua localização, será necessário que os 
usuários forneçam o seu consentimento ativo.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

Se o aplicativo continuar a coletar, utilizar ou 
compartilhar dados de localização durante o seu 
funcionamento ou após ter sido encerrado pelos usuários: 

 n os usuários deverão fornecer consentimento ativo 
para a continuação do funcionamento do recurso de 
localização

 n o aplicativo deverá incluir um meio de alertar os 
usuários que o recurso de localização continuará a 
funcionar

 n o aplicativo não deverá coletar dados de localização 
após ter sido encerrado, exceto se os usuários 
tiverem concordado com isso. 

O aplicativo deverá disponibilizar definições facilmente 
acessíveis, que permitam ao usuário ligar ou desligar 
imediatamente a localização, inclusive um recurso de 
“localização desativada” que cancele todas as outras 
definições de localização do aplicativo.

É possível utilizar um símbolo para indicar que o 
aplicativo está acessando ativamente os dados de 
localização do usuário, para aumentar a sua consciência 
e dar a oportunidade de gerenciar ativamente a sua 
privacidade. Como alternativa, seria possível enviar aos 
usuários mensagens de texto SMS ou alertas por outros 
meios, informando-lhes que a sua localização está sendo 
acompanhada.
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Crianças e adolescentes
 

Embora as crianças e os adolescentes possam ser capazes de navegar pela Internet e 
de lidar com os aplicativos de dispositivos móveis com destreza, eles podem não ter 
maturidade para avaliar as consequências sociais e pessoais mais amplas de revelar suas 
informações pessoais ou permitir que outras pessoas as coletem e utilizem.

Os aplicativos que forem direcionados especificamente às crianças e aos adolescentes ou 
por eles utilizados devem garantir que a coleta, o acesso e a utilização de informações 

 

pessoais sejam adequados em todas as situações e sejam compatíveis com a lei nacional e 
com qualquer código regulamentar cabível.

Consulte também: Redes e mídia sociais, localização e publicidade via dispositivos móveis

Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

CA1 
Personalize os aplicativos para as faixas etárias adequadas 
Os aplicativos que se destinarem às crianças e aos 
adolescentes devem ser adequados à faixa etária 
direcionada e os auxiliar a compreender com facilidade as 
consequências de se instalar ou utilizar um aplicativo ou 
serviço. 

Considere o risco imposto a uma criança ou um 
adolescente pela coleta e uso de informações pessoais, 
e assegure-se de que esse risco seja adequadamente 
levado em conta.

Assegure que a linguagem e o estilo do aplicativo sejam 
adequados, e que eles contribuam para a compreensão 
antes da instalação e ativação do aplicativo.

Os aplicativos deverão fornecer avisos claros sobre o 
conteúdo que será disponibilizado e a sua adequação a 
determinados grupos etários.

CA2 
Estabeleça as definições padrão de proteção à privacidade 
Os aplicativos que se destinarem às crianças e aos 
adolescentes devem apresentar uma definição padrão 
de localização que impeça que os usuários publiquem 
automaticamente dados precisos de sua localização.

Configure no limite mínimo as definições padrão 
relativas às categorias de informações pessoais e de 
localização que constituírem riscos às crianças e aos 
adolescentes em relação à natureza do aplicativo.

Limite a um nível genérico a granularidade dos dados 
de localização que uma criança ou um adolescente 
poderá compartilhar, como uma cidade ou região.

Por exemplo: não permita a coleta e o compartilhamento 
automático de detalhes de contato ou informações 
de localização, limitando-os, para reduzir os riscos 
associados.
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Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

CA3 
Cumpra as leis de proteção às crianças 
Os aplicativos deverão sempre cumprir os requisitos 
jurídicos especiais que as jurisdições pertinentes possam 
impor para proteger as crianças. 

Em muitas jurisdições, há leis, códigos e regulamentos 
específicos para coletar informações pessoais de 
crianças e adolescentes. Em alguns casos, exige-
se o consentimento dos pais antes que se coletem 
informações pessoais sobre as crianças.

Se o seu aplicativo pretende atingir as crianças, tome 
as providências para cumprir as regras pertinentes 
relacionadas à coleta e utilização de suas informações 
pessoais.

CA4 
Sempre que for possível e adequado, verifique a idade 
Sob determinadas circunstâncias, a verificação de idade 
poderá ser indicada (por exemplo: se os aplicativos 
contiverem recursos de redes sociais ou permitirem o 
acesso a conteúdo adulto).

Sempre que possível, integre processos de verificação de 
idade ao aplicativo, para controlar o acesso a aplicativos 
ou conteúdo com restrições etárias, e minimize a coleta 
e o compartilhamento inadequados de informações 
pessoais relativas a crianças e adolescentes.

Quando a integração com os controles de acesso não 
for possível, é possível que se solicite aos usuários 
que verifiquem a sua própria idade. Nesse caso, será 
necessário solicitar a sua data de nascimento durante a 
instalação, ativação ou o registro. Leve em conta que as 
crianças e os adolescentes são competentes em burlar 
controles de segurança. Se os usuários digitarem uma 
data de nascimento que indique uma idade sob a qual 
lhes será negado ou restrito o serviço, será necessário, 
se for tecnicamente viável, que eles sejam impedidos de 
recomeçar o processo e digitar outra data de nascimento 
durante a sessão e posteriormente. 

Certifique-se de não incluir solicitações ao usuário que 
poderiam ser vistas como encorajando o fornecimento 
de uma falsa data de nascimento.

Por exemplo: um formulário de cadastro com 
data de nascimento que contiver uma isenção de 
responsabilidades proeminente, cujo acesso será restrito 
aos usuários com menos de 16 anos, estimulará os 
usuários jovens a mentir na declaração de sua própria 
idade. 
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Responsabilidade e imposição das diretrizes
 

Para que estas diretrizes provoquem um impacto, é necessário que elas se apliquem a 
todos aqueles que participarem do ambiente de aplicativos para dispositivos móveis e 
sejam incluídas desde a concepção na plataforma do aplicativo. Todos os que estiverem 
envolvidos na criação, disponibilização, venda e fornecimento de aplicativos, que 

 

acessarem, coletarem e utilizarem informações pessoais, ou que possibilitarem aos outros 
acessarem, coletarem e utilizarem informações pessoais deverão se esforçar por criar as 
ferramentas e interfaces que viabilizem estas diretrizes.

Diretriz Implementação Caso e exemplos de utilização

RID1 
Atribua responsabilidade por se assegurar de que a 
privacidade dos usuários finais seja levada em conta e 
cumprida ao longo de todo o ciclo de vida do produto e em 
todos os processos comerciais pertinentes

Cada entidade que coletar informações pessoais sobre o 
usuário deverá garantir que um ou mais representantes 
da empresa seja designado como responsável pela 
garantia de que a privacidade do usuário final 
esteja embutida nos aplicativos, serviços e processos 
comerciais.

RID2 
Forneça ferramentas aos usuários para que eles relatem 
problemas relacionados a um aplicativo

É necessário que os usuários possam relatar problemas 
com os aplicativos, com o conteúdo destes ou com as 
próprias plataformas dos aplicativos. 

Deve-se disponibilizar informações aos usuários que 
expliquem como eles podem denunciar aplicativos 
sobre os quais eles suspeitam ou tenham constatado 
que haja violações da privacidade e segurança de suas 
informações pessoais. É necessário elaborar e manter 
procedimentos para lidar com essas denúncias e com as 
ameaças e os riscos específicos.

Coloque uma breve declaração na página inicial do 
aplicativo ou no seu site corporativo na Web. Assegure-
se de que ela esteja claramente sinalizada.

 Se forem coletados endereços de e-mail (com 
permissão), você também poderá enviar essas 
informações por e-mail para os usuários.

23





Para obter mais informações, entre em contato com: 

Natasha Jackson 

Chefe de Normas sobre Conteúdo da GSMA 

njackson@gsm.org

Pat Walshe 

Diretor de Privacidade da GSMA 

pwalshe@gsm.org

www.gsma.com/mobileprivacy

 


