
Política de Privacidade 
 
A YouAgro tem compromisso com a segurança e privacidade de seus clientes durante todo o               
processo de uso de nosso aplicativo.  
 
1. Apresentação 
 
Essa política descreve os tipos de informações que o YouAgro coleta de seus usuários e como                
elas são utilizadas. Ao utilizar o YouAgro você concorda com a utilização de suas informações               
pessoais e entende que o objetivo do aplicativo é oferecer uma plataforma de interação e               
compartilhamento de informações através de postagens, comentários, avaliações, participação         
em grupos, eventos e demais conteúdos. Concorda também que, ao divulgar tais informações,             
estas estarão disponíveis para visualização e divulgação dentro do próprio aplicativo e outros             
canais. 

O YouAgro pode coletar, gravar e utilizar, unilateralmente ou em conexão com outros             
aplicativos, sites e parceiros quaisquer informações do usuário, incluindo, mas não se limitando             
a, nome, e-mail, ocupação, localização, interesses, fotos, comentários, atividades e idade. 

 
2. Usuários 
 
Para efetuar o cadastro no aplicativo, é necessário o preenchimento de nome, sobrenome, data              
de nascimento, e-mail e senha. Alguns desses dados estarão disponíveis para os outros             
usuários do aplicativo, como nome, sobrenome, e-mail e localidade, sendo os demais dados de              
uso exclusivo do usuário e do YouAgro. 

Ao efetuar o registro no YouAgro, o usuário pode compartilhar suas experiências,            
oportunidades, receber notificações ou não, comentar e interagir com os posts próprios e de              
outros usuários, desde que em nenhuma dessas atividades e nas demais possíveis no             
aplicativo, haja desobediência à esta Política de Privacidade, ou, ainda, à legislação vigente no              
País. Nesses casos, a YouAgro se reserva no direito de moderação ou veto do conteúdo               
impróprio, armazenando as informações necessárias para quaisquer procedimentos judiciais         
que possam vir a ocorrer. 

 
 



3. Utilização das informações 
 
A YouAgro se resguarda no direito de gravar dados da conexão ou aparelho, posição              
geográfica e outros. 

Além de alguns dos usos específicos de informações descritos nesta Política de Privacidade,             
podemos usar as informações para, entre outras finalidades: (a) ajudá-lo a acessar de forma              
eficiente suas informações para que você não tenha que digitá-las novamente durante sua             
visita ou a próxima vez que você visitar o YouAgro; (b) fornecer conteúdo personalizado, que               
podem incluir algumas formas de comercialização; (c) fornecer, melhorar, testar e monitorar a             
eficácia do serviço; (d) desenvolver e testar novos produtos e recursos; (e) monitorar métricas              
como o número total de visitantes, interações, tráfego e padrões demográficos; (f) diagnosticar             
ou corrigir problemas de tecnologia; (g) atualizar automaticamente o YouAgro no seu            
dispositivo. 

 
4. Compartilhamento de informações 
 
A YouAgro não divulga publicamente nem a terceiros suas informações de modo que possam              
identificá-lo, mas pode fazê-lo de forma agregada no intuito de realizar análises, estudos, ações              
comerciais, melhorias do sistema e por força de ordem judicial. 

Em caso de venda ou transferência de parte ou da totalidade da YouAgro ou de seus ativos                 
para outra organização (por exemplo, no curso de uma operação como uma fusão, aquisição,              
falência, dissolução, liquidação), as informações e quaisquer outros conteúdos coletados          
através deste serviço podem estar entre os itens vendidos ou transferidos. Os usuários             
continuarão a possuir seu conteúdo. O comprador ou cessionário terá de honrar os             
compromissos que assumimos na presente Política de Privacidade. 

A fim de garantir a veracidade das informações fornecidas em nosso site e aumentar              
segurança de nossos consumidores, a YouAgro poderá solicitar mais informações pessoais           
para validação de endereço e forma de pagamento. Reforçamos ainda nosso           
comprometimento com o sigilo de seus dados. 

Não aconselhamos a divulgação de sua senha para terceiros. 
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