
Aos Pais e Responsáveis;

No(a) , utilizamos o Typing.com e solicitamos sua permissão para 

fornecer e gerenciar uma conta do Typing.com para seu filho. O Typing.com é um programa tutor 

de digitação online, utilizado por dezenas de milhões de estudantes e professores em todo o 

mundo. No(a) [inserir nome da escola / distrito], os alunos utilizarão as contas do Typing.com para 

concluir aulas de digitação, comunicar-se com os professores e aprender as habilidades de apren-

dizagem digital do século XXI. 

O aviso abaixo fornece respostas para perguntas comuns sobre o que o Typing.com pode ou não 

fazer com as informações pessoais de seu filho, incluindo:

•  Quais informações pessoais são coletadas pelo Typing.com?

•  Como o Typing.com utiliza essas informações?

•  O Typing.com divulgará as informações pessoais de meu filho?

•  O Typing.com utiliza as informações pessoais dos alunos para fins de publicidade direcio-

nada a usuários das escolas de ensino fundamental e médio ?

•  Meu filho pode compartilhar informações com outras pessoas ao utilizar a conta do Typ-

ing.com?

• 

Por favor leia com atenção, informe-nos de quaisquer dúvidas e assine abaixo para indicar que 

você leu o aviso e deu o seu consentimento. Se você não der seu consentimento, não criaremos 

uma conta Typing.com para seu filho. 

Autorizo que o (a)  crie / mantenha uma conta Typing.com para 

meu filho, assim como autorizo ao Typing.com coletar, usar e divulgar informações sobre meu 

filho apenas para os fins descritos nas observe abaixo.

Muito obrigado. 

Nome completo do aluno   

      

      

Nome dos pais / responsável em letra de fôrma   

  

Assinatura dos Pais / Responsável     Data 



Typing.com Aviso aos Pais e Responsáveis

Este aviso descreve as informações pessoais que fornecemos ao Typing.com para essas contas e 

como a Typing.com coleta, utiliza e divulga informações pessoais de estudantes em conexão com 

essas contas. 

Quais informações pessoais são coletadas pelo Typing.com?

Ao criar uma conta de estudante, o (a) pode fornecer ao Typing.

com determinadas informações pessoais sobre o aluno, limitadas a um nome, endereço de email, 

série escolar e senha.

O Typing.com também coleta informações com base na utilização de seus serviços. Isto inclui:

• informações do dispositivo, como modelo de hardware, versão do sistema operacion-
al e identificadores exclusivos do dispositivo;

• informações de acesso, incluindo detalhes de como um usuário utilizou os serviços 
do Typing.com, informações de eventos do dispositivo e o endereço IP (Internet Pro-
tocol) do usuário;

• informações de localização, conforme determinado pelo endereço IP;
• cookies ou tecnologias similares utilizadas para coletar e armazenar informações so-

bre um navegador ou dispositivo, como idioma preferido e outras configurações.

Como o Typing.com utiliza essas informações? 

O Typing.com utiliza as informações pessoais dos alunos para fornecer ao professor informações 

sobre a lista de alunos e notas, e nada mais. 

O Typing.com utiliza as informações pessoais dos alunos para fins de 
publicidade direcionada a usuários das escolas de ensino fundamental e 
médio ?

Não. O Typing.com não utiliza nem compartilha informações pessoais para segmentar anúncios. 

No entanto, detalhes anônimos do dispositivo, como endereço IP e cookies, podem ser utilizados 

por fornecedores de publicidade de terceiros.

Meu filho pode compartilhar informações com outras pessoas ao utilizar 
a conta do Typing.com?

Não. As contas do Typing.com são seguras e as informações pessoais estão disponíveis apenas 

para o professor.



O Typing.com divulgará as informações pessoais de meu filho?

O Typing.com não compartilhará informações pessoais com empresas, organizações e indivíduos 

fora do Typing.com, a menos que uma das seguintes circunstâncias se aplique:

• Com consentimento dos pais ou responsáveis. O Typing.com compartilhará infor-
mações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos fora do Typing.com 
quando houver o consentimento dos pais (para usuários abaixo da idade de consenti-
mento), que podem ser obtidos através do Typing.com.

• Com o (a) . As contas do Typing.com, por serem 
contas gerenciadas pela escola, dão aos administradores acesso às informações nelas 
armazenadas.

• Para processamento externo. O Typing.com pode fornecer informações pessoais a 
afiliadas ou a outras empresas ou pessoas de confiança para processá-las no Typing.
com, com base nas instruções do Typing.com e em conformidade com o aviso de 
privacidade do Typing.com e quaisquer outras medidas apropriadas de confidenciali-
dade e segurança.

• Por razões legais. O Typing.com compartilhará informações pessoais com empresas, 
organizações ou indivíduos fora do Typing.com, se acreditar de boa fé que o acesso, 
uso, preservação ou divulgação das informações é razoavelmente necessário para:
• cumprir qualquer legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação gov-

ernamental aplicável.
• executar os Termos de Utilização, incluindo a investigação de potenciais vio-

lações dos mesmos.
• detectar, impedir ou abordar de alguma outra forma fraude, questões técnicas ou 

de segurança.
• proteger contra dano aos direitos, a propriedade ou a segurança da Google, nos-

sos usuários ou o público, conforme solicitado ou permitido por lei.

O Typing.com também compartilha informações não pessoais - como tendências sobre o uso de 

seus serviços - publicamente e com seus parceiros.

Que escolhas tenho como pai ou responsável?

Primeiro, você pode consentir com a coleta e o utilização das informações de seu filho pelo 

Typing.com. Se você não der seu consentimento, não criaremos uma conta Typing.com para seu 

filho e o Typing.com não coletará ou utilizará as informações de seu filho, conforme descrito neste 

aviso. 

Se você concordar com o uso do Typing.com por seu filho, pode acessar ou solicitar a exclusão da 

conta do Typing.com de seu filho entrando em contato com . 

Se você desejar interromper qualquer coleta ou uso adicional das informações de seu filho, pode 

solicitar o uso dos controles de serviço disponíveis para limitar o acesso de seu filho a recursos ou 

serviços ou excluir totalmente a conta de seu filho. 



E se eu tiver mais perguntas ou quiser ler mais?

Se você tiver dúvidas sobre o uso das contas do Typing.com ou sobre as opções disponíveis, entre 

em contato com . Se você quiser 

saber mais sobre como a Typing.com coleta, utiliza e divulga informações pessoais para nos for-

necer serviços, consulte a política de privacidade da Typing.com (em https://www.typing.com/br/

privacypolicy).

O Typing.com é fornecido a nós sob Contrato de Typing.com (em https://www.typing.com/br/

termsofservice)

https://www.typing.com/br/privacypolicy
https://www.typing.com/br/privacypolicy
https://www.typing.com/br/privacypolicy
https://www.typing.com/br/termsofservice
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