POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. Objetivos
A bounties4 atua conectando as suas demandas com desenvolvedores selecionados de
forma ágil e transparente. O objetivo desta Política de Privacidade é esclarecer para Você, os
tratamentos que são feitos com os seus dados pessoais quando Você acessa os nossos
sistemas.

2. Definições
Aqui Você encontrará algumas expressões que utilizamos nesta Política para facilitar
a sua compreensão:
Autoridade Nacional de Proteção De Dados (“ANPD”): Órgão responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o Brasil.
Clientes: Pessoa Jurídica com quem a bounties4 tenha estabelecido relacionamento
comercial amparado por contrato assinado por ambas as partes.
Controlador de Dados Pessoais: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a
quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Dados Pessoais: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
Dados Pessoais Sensíveis: Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando
vinculado a pessoa natural.
Desenvolvedor Parceiro (“Desenvolvedor”): Pessoa com quem a bounties4 mantém
contrato de prestação de serviços e está apta para receber Tarefas na plataforma da bounties4,
conforme disposto nos Termos de Uso.
Encarregado ou Data Protection Officer (“DPO”): Pessoa natural ou jurídica indicada
para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os titulares de dados e a ANPD.

Fornecedores e Parceiros: São considerados Fornecedores e Parceiros, os terceiros
contratados e subcontratados, pessoa natural ou jurídica, com quem a bounties4 tenha relação
comercial para auxiliar na prestação de serviço.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”): Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018
que dispõe acerca do tratamento de Dados Pessoais.
Titular de Dados Pessoais (“Titular”): Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais
que são objeto de tratamento.
Tratamento de Dados Pessoais (“Tratamento”): Toda operação realizada com dados
pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.
Usuários, clientes e desenvolvedores parceiros (“Você”): Pessoas naturais que acessam o
site ou sistemas da bounties4, seja para consumir o conteúdo disponível, prestar serviços de
desenvolvimento ou contratar a solução da bounties4.

3. A quem essa política se aplica
Essa política se aplica a diferentes tipos de pessoas, sendo elas (a) Os usuários do site
da bounties4; (b) Os nossos Desenvolvedores parceiros e (c) Nossos Clientes.
No item a seguir Você pode ver com mais detalhes quais Dados são utilizados e com
que finalidade.

4. Quais Dados São Tratados?
a) Usuários do site da bounties4: Podemos coletar cookies de navegação quando Você
acessa a nossa página na web. Um cookie é um dado que permite ao nosso site se
lembrar de Você. Usamos cookies para aprender como Você interage com o nosso
conteúdo e para melhorar sua experiência ao visitar a nossa página. Você pode

configurar o seu navegador para restringir quais cookies serão compartilhados com a
bounties4.
b) Desenvolvedores parceiros: A bounties4 utiliza software próprio para organizar e
distribuir tarefas de desenvolvimento de software com base nos dados que Você
informa na nossa plataforma. Utilizamos seus Dados com a finalidade de cumprir o
disposto no Contrato de Prestação de Serviço estabelecido entre o Desenvolvedor e a
bounties4. Seus dados pessoais serão mantidos integralmente até a rescisão de seu
Contrato de Prestação de Serviço, podendo haver a manutenção de algumas
informações quando necessário para cumprir obrigações legais ou regulatórias.
Os dados que Você deverá informar à bounties4 são: Nome Completo, CPF, LinkedIn,
GitHub, E-mail, Telefone e Dados de pagamento. Vale ressaltar que os dados de
pagamento são processados através da PagSeguro.
c) Clientes: Para que Você acesse o nosso sistema e acompanhe o seu projeto,
precisaremos de alguns dos seus dados pessoais como nome e e-mail. Seus dados
pessoais serão mantidos enquanto Você mantiver seu perfil na plataforma, podendo
haver a manutenção de algumas informações quando necessário para cumprir
obrigações legais ou regulatórias.

5. Com quem esses dados são compartilhados?
A bounties4 poderá compartilhar seus dados com (i) Clientes, com o objetivo de ser
transparente na prestação de serviço; (ii) Fornecedores, em especial as empresas
mantenedoras dos servidores utilizados pela bounties4, para prestação de serviços; (iii)
Autoridades públicas, quando necessário para o cumprimento de obrigação legal ou
regulatória.

6. Transferência Internacional
Priorizamos que nossas operações se concentrem no Brasil, todavia poderemos
utilizar alguns servidores localizados nos Estados Unidos da América.

7. Duração do Tratamento de Dados
O Tratamento de Dados Pessoais realizados pela bounties4 terá a sua duração seguida
de acordo com o artigo 15 da LGPD, podendo haver exceções nos termos do artigo 16.

8. Direitos e Deveres dos Titulares
Conforme os artigos 18 da LGPD são direitos do Titular de dados:
I. Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais: Você poderá questionar se
ainda estamos realizando qualquer tratamento dos seus dados pessoais.
II. Acesso aos dados tratados: Você tem direito a acessar os seus dados pessoais que tivermos
em nossas bases de dados.
III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: Você poderá solicitar a
correção ou atualização dos seus dados através do canal de contato disponível nesta política.
IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados de forma irregular: A qualquer
momento, Você poderá requisitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de seus dados
pessoais, que tenham sido reconhecidos por autoridade competente como desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.
V. Eliminação dos dados pessoais: Somente nos casos em que os dados forem tratados com
base no seu consentimento.
VI. Informação sobre compartilhamento: Você poderá solicitar informações sobre as
entidades com as quais seus dados pessoais foram compartilhados.
VII. Revogação do consentimento: É um direito seu revogar o consentimento concedido para
o tratamento de dados pessoais a qualquer tempo. Cabe ressaltar que a revogação não afetará
qualquer tratamento já realizado e poderá impedir a continuidade da utilização dos nossos
serviços.
São deveres dos titulares de dados pessoais:
I. Informar à bounties4 quaisquer modificações em seus dados pessoais para que possamos
manter cadastros sempre atualizados e corretos;

II. Não compartilhar logins e senhas com terceiros, assim como utilizar senhas fortes em seus
cadastros; e
III. Analisar esta Política de Privacidade com atenção e, quando for necessário, apenas dar o
seu Consentimento quando concordar com a utilização descrita aqui.
Vale ressaltar que, para evitar fraudes e garantir o cumprimento de seus direitos,
poderemos solicitar a confirmação da sua identidade antes de compartilhar com Você
quaisquer informações.

9. Contato do DPO
Você poderá entrar em contato com o DPO da bounties4 através do endereço de
e-mail “contact@bounties4.com”.

10. Atualização
Esta Política foi atualizada em 30 de setembro de 2021.

