POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Em cumprimento ao REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 27 de Abril de 2016, relativo a proteção das personas físicas com relação ao
tratamento de seus dados pessoais, a livre circulação destes dados e sua normativa de
desenvolvimento, BUGSCOUT INTERNATIONAL SL – a seguir denominado "BUGSCOUT” informa que os dados pessoais proporcionados por o usuário para o desenvolvimento desta
demo serão tratados com as seguintes finalidades:
–
–
–

Dar resposta e y gerir suas consultas, comentários e sugestões, quando necessário.
Informar sobre sua participação neste processo e te enviar um informe da análise de forma
segura ao endereço que nos proporcione.
Informar sobre nossos produtos e serviços.

BUGSCOUT só conservará seus dados durante o tempo estritamente necessário para o
cumprimento das finalidades anteriormente detalhadas. Poderá manter devidamente
bloqueados ditos dados durante o período em que se possa derivar responsabilidades de sua
relação como usuário. Seus dados serão eliminados quando concluída a prova gratuita.
Através do preenchimento deste formulário, você presta seu consentimento expresso para o
tratamento de seus dados pessoais com as finalidades anteriormente mencionadas. Em nenhum
caso BUGSCOUT utilizará seus dados pessoais para fins distintos dos anteriormente
mencionados.
BUGSCOUT se compromete a guardar o devido segredo professional e estabelecer as medidas
técnicas e organizativas necessárias para salvaguardar a informação conforme os requisitos que
estabelece o REGULAMENTO.
Para sua maior segurança a informação estará criptografada e navega em forma de código
através da web. Também é importante ressaltar que BUGSCOUT não armazena nenhum dado
de código fonte na plataforma ou na sua base de dados.
Salvo requerimento legal, BUGSCOUT não comunicará seus dados a terceiros. Seus dados para
a realização desta demo serão acedidos unicamente por esta empresa e por NALBA
TECHNOLOGY SPAIN INFORMATICA, S.L., como parte do mesmo Grupo de Sociedades de que
BUGSCOUT forma parte.
A base legal para o tratamento dos seus dados obtidos através da presente demo é o
consentimento prestado através da sua aceitação por meio do presente documento,
consentimento que poderá ser retirado a qualquer momento.
Pode ainda exercer seus direitos de acesso, retificação, supressão e oposição, limitar o
tratamento dos seus dados, ou exercer o direito a portabilidade dos mesmos. Todo mediante
escrito, acompanhado de cópia de documento oficial que te identifique, dirigido ao endereço
do Delegado de Proteção de Dados, Rua CLAUDIO COELLO, 78 4ª PTA - 28001 MADRID ou ao email: dpo@nfq.es. Em caso de não está de acordo com o tratamento, pode também apresentar
uma reclamação perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados (aepd.es).

CONDICIONES PARTICULARES DO SERVIÇO
Com seu consentimento aceita os termos e condiciones que regem o processo necessário para
a prestação deste serviço, o envio do código fonte e o registro como usuário no site:
https://bugscout.io/
Este serviço compreende as seguintes particularidades:
1. A demonstração gratuita oferecida no site Bugscout.io está destinada a todos os
usuários que estão interessados em conhecer a ferramenta de análise SAST (Static
Application Security Test)
2. Ao se registrar na opção de demonstração on line de Bugscout. IO, o usuário deverá
proporcionar os dados e incluir fontes de código limitadas a 20 megabytes.
3. BUGSCOUT emitirá um informe que enviará al e-mail registrado do usuário, em
FORMATO PDF de forma gratuita.
4. Devido a que esta prova é gratuita, Bugscout se reserva ao direito de não realizar a
análise em caso de identificar que houve má-fé por parte do usuário no uso deste
serviço.
É responsabilidade do usuário do serviço:





Proporcionar informação veraz relativa aos seus dados, aportar o código fonte e
completar como mínimo, os dados considerados obrigatórios no formulário,
acrescentando os documentos anexos que sejam essenciais.
A conservação dos códigos originais enviados através do site web.
Não efetuar reclamações a BUGSCOUT pela realização deste serviço, que é totalmente
gratuito.
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