POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Aplicativo HOME+SECURITY, da HDL, uma marca do Grupo Legrand
A Política de Privacidade deste aplicativo HOME+SECURITY foi elaborada para reafirmar
o compromisso da HDL, uma marca do Grupo Legrand, com a privacidade e a segurança
das informações necessárias ao seu bom funcionamento. Leia com atenção as
informações aqui apresentadas, pois elas dizem respeito a dados pessoais e sensíveis e
ao tratamento que a HDL dá aos dados e informações gerados e coletados pelo aplicativo
Para fins desta política, declara-se que este aplicativo NÃO coleta informações pessoais
e/ou sensíveis, capazes de identificar os usuários/utilizadores. Não é necessário cadastro
ou registro de informações do utilizador para fins de login a qualquer das seções do
aplicativo.
Em específico, a HDL, uma marca do Grupo Legrand, tem o compromisso de proteger a
privacidade on-line de indivíduos menores de 14 (quatorze) anos de idade, já que não
coleta no ambiente do aplicativo dados de qualquer natureza relativos a este ou qualquer
outro grupo de indivíduos.
Porque não há coleta de dados pessoais ou sensíveis, a HDL NÃO recebe ou armazena
dados de forma automática, nem mesmo informações em seus servidores sobre as
atividades advindas da utilização do aplicativo por parte do usuário, como registros de
endereço IP ou dos recursos utilizados.
O aplicativo limita-se apenas a armazenar informações relacionadas à sua utilização, ao
terminal com o qual o mesmo estabeleceu comunicação, e dados dessas comunicações,
ao que se pode chamar de “eventos”, tais como data, hora e status da tentativa (aprovado,
rejeitado, cadastrado, descadastrado, etc). Os registros de eventos e atividades de
Controle Eletrônico de Acessos (logs) ficam restritos ao ambiente do aplicativo, como
ferramenta/função para os utilizadores, e não são trafegados de forma automática para
servidores fora desse ambiente – é possível, mediante ao ação voluntária do utilizador,
exportar esse relatório conforme formato e método escolhidos por ele.
Portanto, a HDL, uma marca do Grupo Legrand, se exime de qualquer responsabilidade
pelas informações de tais registros, de forma individualizada, mesmo que exista ordem
judicial no sentido de fornecer elementos de prova em procedimentos judiciais ou a
ocorrência de eventos que exijam estas medidas, incluindo, mas não se limitando a
investigações que a empresa ou autoridades promovam na tentativa de elucidar casos de
evidência de autoria ou acesso, fraudes, ataques de hackers, alterações indevidas nos
sistemas, etc.
Ainda que não seja necessário fornecer dados ou informações pessoais ou sensíveis, ao
utilizar o aplicativo, você estará automaticamente concordando com as regras de
utilização, proteção e segurança estabelecidas neste instrumento.
O aplicativo poderá fornecer acesso a links para outros sites externos, a maior parte deles
de propriedade do Grupo Legrand. Ainda assim, recomendamos aos usuários que, ao
serem redirecionados para sites externos, verifiquem/consultem sempre as respectivas
políticas de privacidade antes de fornecer seus dados ou informações.
Esta Política de Privacidade está sujeita a constantes melhorias e aprimoramentos. Desse
modo, recomendamos sua periódica consulta.
Caso a HDL, uma marca do Grupo Legrand, em algum momento, promova mudança
substancial nesta Política de Privacidade, mudança que inclusive e sobretudo, indique a
necessidade de informar, a coleta, armazenagem e processamento de informações
pessoais, esta atualização será amplamente comunicada, tanto através do próprio

aplicativo quanto através de nossos canais de comunicação. Se e quando isso ocorrer,
será necessário que cada utilizador do aplicativo se inteire das mudanças e manifeste seu
desejo de compartilhar ou não dessas informações.
Se tiver perguntas ou sugestões, por favor, envie um e-mail para sac@legrand.com.br.
A presente Política de Privacidade é regida pela legislação da República Federativa do
Brasil. Seu texto deverá ser interpretado no idioma português. Os usuários do aplicativo
HOME+SECURITY da HDL, uma marca do Grupo Legrand, se submetem ao Foro Central
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
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