
Política de Privacidade – App Kinto 

A Kinto preocupa-se com a segurança e privacidade da identidade dos usuários que fazem uso 

dos seus sistemas e aplicativos. Dados utilizados para efetuar o login como o usuário e a senha, 

bem como outros dados solicitados em formulários são protegidos e mantidos em servidores 

contratados pela empresa. A Kinto estabeleceu os mais altos níveis de segurança na proteção 

de dados, tendo instalado todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mau 

uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida dos dados pessoais recolhidos. 

Entretanto o usuário deve estar ciente de que as medidas de segurança relativas à sistemas e 

aplicativos que utilizam a internet não são infalíveis. A Kinto reserva-se ao direito de modificar 

a presente política para adaptá-la a alterações legislativas, jurisprudências ou aquelas relativas 

às práticas comerciais. 

Em qualquer caso de alteração, os usuários serão avisados por meio do aplicativo ou por e-

mail com razoável antecedência até a sua colocação em vigor. Os usuários poderão exercer os 

seus direitos de acesso, cancelamento, retificação e oposição, bem como têm reconhecido o 

direito de obter informações entrando em contato com a instituição contratante do aplicativo 

Kinto.  

Coleta de informações 

Os únicos dados coletados são as informações de login como o usuário e a senha que são 

recolhidos pelo aplicativo com o único objetivo de realizar o controle de acesso ao aplicativo, 

sendo incorporados aos correspondentes registros eletrônicos de acesso dos quais a Kinto será 

titular e responsável. Nenhuma outra informação é coletada pelo aplicativo além das 

informações de login mencionadas.  

Utilização das informações 

As informações fornecidas pelos usuários são utilizadas com o único propósito de realizar o 

acesso ao aplicativo.  O aplicativo tem como único objetivo fornecer informações aos alunos, 

pais de alunos e responsáveis pelos alunos como as notas das avaliações, faltas, 

acompanhamento pedagógico, acompanhamento disciplinar, extratos financeiros das 

mensalidades, agenda de avaliações, agenda dos deveres de casa e assuntos restritos ao dia a 

dia pedagógico do aluno, não tendo nenhuma informação que ofenda a qualquer tipo de 

público e de qualquer idade. Com relação ao uso das informações, é compromisso da Kinto: 

• Não divulgar sem prévia autorização, em hipótese alguma, dados do usuário preenchidos 

em páginas que requeiram preenchimento de dados pessoais; 

• Não comercializar ou divulgar os dados de seus clientes para outros fins que não sejam 

para ações da instituição contratante do aplicativo, como contatos e comunicados para 

alunos, pais e responsáveis.  

• Não divulgar informações sobre os acessos realizados por seus usuários a menos que 

sejamos obrigados a fazê-lo mediante ordem judicial ou no estrito cumprimento de norma 

legal. Da mesma forma, manter os dados cadastrais privados de seus usuários, só os 

revelando a terceiros nos casos em que não haja vedações legais, em razão de ordem 

judicial ou ainda, mediante autorização de seus titulares. 
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