
Política de 
Privacidade 
Quem somos 
Nosso endereço é: http://www.rugbyfitacademia.com.br/ 

O site é hospedado na KingHost e possui uma serie de certificados de segurança para garantir 
que as informações de seus visitantes e as transações econômicas fiquem em sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rugbyfitacademia.com.br/


Quais dados pessoais nós 
coletamos e por quê? 

 

Formulários de Contato 
No endereço: http://www.rugbyfitacademia.com.br/contato.php 

Temos um formulário de contato que coleta as seguintes informações: Nome Completo, E-mail 
e Telefone/Celular. 

A finalidade deste formulário é possibilitar que os clientes entrem em contato com a Academia 
Rugby Fit. Os dados coletados são salvos em uma pasta específica do Banco de Dados e 
podem ser usados para finalidades de Marketing. Não há conexões destes dados com nenhum 
sistema de transações financeiras.   

Painel do Aluno 
No endereço: http://www.rugbyfitacademia.com.br/login.php 

Os alunos devem se cadastrar para poder:  

• Agendar as aulas 
• Comprar planos de treinamento  
• Atualizar dados cadastrais. 

Os dados que são coletados são: 

• Nome 
• Celuar/Telefone 
• Endereço 
• Bairro 
• Cidade 
• Estado 
• CEP 
• RG e CPF 

Todos estes dados são usados para associar um cliente a um plano contratado, mostrar para 
os professores quais os alunos que agendaram as aulas nos horários específicos e para 
finalidades de Marketing e Malas Direta via E-mail. 

http://www.rugbyfitacademia.com.br/contato.php
http://www.rugbyfitacademia.com.br/login.php


Compra de Planos de Treinamento  

O site oferece 4 métodos de pagamento, dois deles gerenciados pela plataforma do Banco 
ITAÚ – Por cartão de Débito ou Tranferência e a modalidade de Débito Automático. Um método 
gerenciado pela plataforma da PAGSEGURO e um método que possibilita o aluno efetuar o 
pagamento direta e fisicamente na Academia. 

Após o pedido de compra ser efetuado, é enviada uma Ordem de Pedido para o setor 
administrativo da Academia que verifica se o débito foi efetuado na conta da mesma e libera o 
aluno para os agendamentos de aula.  

Por utilizarmos ferramentas de terceiros, não fazemos nenhuma transação financeira em nosso 
banco de dados. Da mesma forma, não coletamos nenhuma informação financeira sigilosa de 
nossos alunos.  

Marketing e mala direta via E-mail a partir dos dados cadastrais 

Como citado acima, os dados cadastrais podem ser usados para finalidade de marketing e 
mala direta via e-mail. Porém dentro destas finalidades os únicos dados que são usados são:  

o Nome 
o E-mail 
o Status de contratação dos planos 
o Aulas agendadas 

Desta forma as finalidades se restringem a informar os alunos sobre a proximidade de 
vencimento de seus planos, encorajá-los a renovar tais planos, informar sobre o status da aula 
que acabaram de agendar, informar possíveis imprevistos com a aula e/ou contratação dos 
planos e por fim, usá-los para a NEWSLETTER da Academia.  

Aplicativo “My Rugby Fit” 
A Academia ainda dispõe de um aplicativo hospedado tanto na Google Play Store como na 
Apple Store  e a finalidade dele é a mesma do site. Dentro deste aplicativo o aluno pode 
encontrar de maneira mais rápida todos os elementos que ele encontra no site e ainda gravar 
seu histórico de treinos.  

O aplicativo coleta, além das mesmas informações citadas acima:  

• Fotos tiradas na hora ou da galeria dos alunos 

 

https://play.google.com/store/
https://www.apple.com/br/
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