
Licença de Uso do T15Nav 

 

DEFINIÇÕES  
T15Nav: Aplicativo de navegação em provas de Enduro e Rally de Regularidade ou Velocidade 
para Android, que utiliza arquivos de planilhas geradas pelo programa T15Planilha. 
AUTOR: Valdecir Augustin 
USUÁRIO: Pessoa Física ou Jurídica que baixar e instalar o Aplicativo T15Nav, por qualquer 
meio. 
 
POLITICA DE PRIVACIDADE 
Proteger sua privacidade é importante para nós. Esperamos que a seguinte declaração o ajude 
a entender como o nosso aplicativo lida com as informações pessoais identificáveis que você 
ocasionalmente pode nos fornecer através da Internet (the'Google Play'Platform). 
 
Geralmente, nós não coletamos nenhuma informaçao sua quando você baixar nosso aplicativo 
Android. Para ser específico, não exigimos que os Usuários sejam registrados antes de baixar o 
aplicativo, nem acompanhamos as visitas dos usuários ao nosso aplicativo. 
 
A única situação em que podemos ter acesso aos seus dados é quando você decide 
pessoalmente enviar seus comentários ou nos fornecer um relatório de erros. As informações 
que podemos obter de você nessa situação é estritamente limitada ao seu nome, endereço de 
e-mail e sua resposta de pesquisa apenas. 
 
Na situação acima, garantimos que suas informações só será usada para contatá-lo e melhorar 
nosso aplicativo. Nós nunca usaremos essas informações (por exemplo, seu nome e endereço 
de e-mail) para outros fins, como para tornar nossos produtos conhecidos ou divulgar suas 
informações pessoais a terceiros para obter ganhos comerciais. Deve-se notar que quer nos 
envie ou não o seu relatório de erros é uma iniciativa completamente voluntária sobre a sua 
própria decisão. 

CONCESSÃO DA LICENÇA 
O Autor concede uma licença não exclusiva para usar o Aplicativo T15Nav temporariamente.  
A licença é referente a concessão de uso do Aplicativo por um período determinado.  

RENÚNCIA DA GARANTIA 
Este Aplicativo é fornecido no estado em que se encontra, sem qualquer tipo de garantia, 
incluindo a hipótese de que o Aplicativo não está livre de defeitos, e pode não ser adequado a 
uma determinada finalidade. O Usuário assume o risco total no que diz respeito à qualidade e 
desempenho do Aplicativo. 

Se o aplicativo se provar defeituoso em qualquer aspecto, é o Usuário, e não o Autor, que 
assumirá o custo total de qualquer serviço ou reparo. Além disso, os mecanismos de cálculos 
implementados pelo aplicativo possuem limitações inerentes e o Usuário deve determinar se o 
aplicativo satisfaz suficientemente os seus requisitos. Esta renúncia de garantia constitui parte 
essencial deste Contrato. 

 
SERVIÇO DE SUPORTE  
Aplicativo é fornecido gratuitamente. O Autor poderá a seu critério oferecer ou não suporte 
para o Aplicativo ou de fornecer Updates.  



 
RESPONSABILIDADES  
É de TOTAL responsabilidade do Usuário o que vir acontecer decorrente ou relacionada no uso 
do aplicativo, por qualquer dano direto, indireto, incidental, especial ou consequencial, sem 
consideração à causa ou à teoria de responsabilidade, mesmo se o Autor tiver sido avisado da 
possibilidade de tais danos. O Usuário assume o risco total no que diz respeito a utilização do 
aplicativo. 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE 
Os direitos de propriedade material e intelectual do Aplicativo continuarão pertencendo ao 
Autor. O aplicativo está protegido por direitos autorais e por outras leis de propriedade 
intelectual e por tratados internacionais. A licença concedida sob os termos deste Contrato 
não dá ao Usuário qualquer direito a esse conteúdo. 

 
ALTERAÇÕES 
Apesar de, provavelmente, serem necessárias poucas alterações, o Autor pode alterar este 
documento periodicamente, e se assim julgar necessário. O Autor encoraja os usuários a 
visitarem esta página com frequência, para verificar eventuais alterações quanto a sua Política 
de Privacidade e licença de uso. O uso continuado do aplicativo após qualquer alteração deste 
documento representa a sua aceitação relativamente a essas alterações. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
As relações de direito serão reguladas por este Contrato, e não por eventuais Contratos de 
Licença impressos ou escritos que porventura venha a acompanhar o aplicativo. 

 
FUNÇÕES DO APARELHO UTILIZADAS PELO APLICATIVO 
Sistema de Localização (GPS)  
Utilizado para gerar o odômetro para navegação 
Utilizado para gravar Track da prova (quando configurado pelo usuário) 

Conteúdo do armazenamento 
Utilizado para abrir ou reabrir planilha de provas 
Gravação de informações das provas  

Microfone / gravar produzir áudio 
Utilizado para gerar e produzir áudios com informações da planilha 
Os comandos de volumes são utilizados para incremento e decremento no odômetro 

Conexões Wi-Fi e Internet 
Utilizado para abrir novas planilhas, distribuídas pela internet ou Wi-Fi via FTP 
Utilizado para transmissão entre dispositivos (kit piloto)  
 
Bluetooth 
Utilizado para conectar em dispositivos externos para gerar o odômetro  
Utilizado para transmissão entre dispositivos (kit piloto)  
 

 


