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Swordsman vr update 1. 09

Foi revela mais um trailer pelo esperado jogo de realidade virtual Swordsman VR. É a ser desenvolvido pelo Sinn Studio, e chegou ainda este ano ao PlayStation VR. É um jogo que se foca no combate medieval, e tenta oferecer ao jogador uma experiência do mais real que se pode encontrar dentro do
género. Vai incluir mais de 100 variedades de inimigos que se dividem por quatro culturas diferentes, claro, incluindo chefes que desafiam ao máximo a habilidade dos jogadores. Num mundo bastante místico, há 100 anos atrás, será o Espadachim, que apesar de cérebro pertencer a nenhuma outras
culturas, carimbar a capacidade de poder usar suas armas e armaduras. Terá pela frente o Jotunn - invasores que pretendem escravizar todas as terras por onde passam. TAGSplaystation 4Playstation VRswordsman vr PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X|S Atelier Ryza 2: Lost Legends &amp; the
Secret Fairy PS4, PC, Nintendo Switch, PS5 PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X | S Werewolf: The Apocalypse Earthblood Nioh 2: The Complete Edition Super Mario 3D World + Bowser's Fury Persona 5 Scramble Strikers O Salão de Jogos utiliza cookies para que você tenha um melhor serviço e
proporcionar uma excelente navegação em nosso site. Horde é um novo modo de jogo que foi adicionado recentemente ao Swordsman VR! Ele está incluído como parte de um patch regular, e pode ser encontrado na guia Mode no menu no centro.- Trailer oficial da horda - Swordsman VR está
disponível no Steam.Horde é um modo interminável de sobrevivência zumbi baseado em ondas onde você pode usar toda e qualquer arma (incluindo armas chefe) para tentar sobreviver o máximo possível Bom. Ao chegar à Onda 20, você desbloqueará a espada do Slayer, concedendo dano bônus aos
zumbis. Junto com este novo modo de jogo, mudanças recentes em Swordsman incluem: Duas mãos e pode reverter uma revisão de peso de armas, fazendo-as se sentir mais realistas (você pode alterar o fator de peso geral em configurações para ajustar isso às suas preferências) Você pode ver o que
temos sido na rota oficial , Here.To saiba mais ou converse conosco, visite-nos no Discord, Here.An enormes agradecimentos a todos na comunidade que nos apoiaram e que nos ajudaram diretamente a continuar a melhorar o jogo e adicionar novos conteúdos que muitos vão adorar. Se você tem
algum problema, ou tem ideias para o futuro das espadas, estamos ouvindo! Em maio, o desenvolvedor canadense de realidade virtual (VR) Sinn Studio divulgou detalhes de seu quarto projeto, um jogo de luta de meia-idade chamado Swordsman VR. Hoje, o estúdio confirmou que um lançamento
multiplataforma acontecerá em algumas semanas. Como o nome mostra claramente, Swordsman VR é tudo sobre tocar no que VR faz melhor, engajar-se em combate corpo-a-corpo usando uma variedade de armas corpo-a-corpo, derrubar oponentes com uma fatia de espada seu léo. Para adicionar
algum contexto à violência, outro inimigo terrestre chamado Jötunn foi à Terra para escravizar toda a humanidade. Então, o mais poderoso da Terra unir-se na tentativa de evitar que isso aconteça. Você interpreta o anônimo Espadachim porque pode escolher seu personagem de uma das quatro
culturas - Cavaleiros, Vikings, Mongóis e Samurais. Cada pessoa terá suas próprias estatísticas únicas enquanto é totalmente personalizável e atualizável dependendo das preferências estratégicas. Por exemplo, diferentes tipos de armadura não só fornecerão diferentes níveis de proteção, mas também
afetarão a flexibilidade e a velocidade. Haverá 13 conjuntos de armaduras para escolher e 24 armas e escudos. Todos os jogos de armas são orientados para a física, projetados para serem realistas para que você possa ter um terno duplo para o oponente. Haverá alguns elementos mágicos, bem como
Telecinese para recuperar armas e Cronocinese para manipular o tempo. Uma experiência totalmente de um jogador, Swordsman VR terá modos Campaign e Arena, juntamente com ferramentas de modificação de jogabilidade para misturar as coisas. Teste suas habilidades contra inimigos hardcore ou
inimigos invisíveis com espadas flutuantes, ou que só podem ser danificados quando partes do corpo são marcadas. Swordsman VR será lançado em 25 de setembro globalmente através do Steam para os fones de ouvido Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index e Windows Mixed Reality. A versão para
PlayStation VR será no mesmo dia, mas apenas para a América do Norte e Europa. Para mais atualizações do Sinn Studio, continue lendo VRFocus. Nota: Fones de ouvido de realidade virtual são necessários. Consulte vr support para obter mais informações. VR APENAS PROMOÇÕES ESPECIAIS!
A oferta termina em 1º de janeiro, Swordsman é um jogo de batalha baseado em histórias, baseado em física, projetado para realidade virtual. Experiência de combate, onde tudo é baseado na física, de armas a corpos. No mundo das espadas, Jötunn viaja para a Terra na tentativa de escravizar toda a
humanidade. Ele recrutou capitães de todo o mundo, dando-lhes armas de santa fé para comandar exércitos fortes. Ele usa poderes aparentemente ilimitados: Hellfire.O jogo apresenta: Sete diferentes ambientes de combate temáticos Cavaleiros, Vikings, Mongóis e Horda Samurai, um modo de
sobrevivência zumbi Cinco chefes diferentes Progress Players Dezenas de armas e escudos, incluindo a poderosa espada chefe Mais de uma dúzia de armaduras para a campanha personalizável e sistema de estatísticas do modo Arena Nine Estatísticas e habilidades para atualizar a Telecinese para
forçar a captura de armas e Cronocinese a manipular o tempoO item que você escolher segurar, usar ou atualizar afetará a sensação do jogo, permitindo que você desenvolva um personagem interessante com diferentes pontos fortes e fracos. Atualize seu índice de energia para transportar armas com
mais facilidade. Atualize seu índice de agilidade para melhorar sua velocidade enquanto usa armadura pesada. Não se importa com armadura pesada? Amarre a armadura samurai e tece seu caminho através de inimigos a toda velocidade. Swordsman também apresenta modificações de jogabilidade.
Isso permitirá que você mude a forma como o jogo principal funciona de maneiras divertidas e interessantes. Inimigos hardcore, inimigos invisíveis (espadas flutuantes), inimigos que só levam dano quando você atinge partes marcadas do corpo e muito mais. Corte seu caminho através da terra média e
torne-se Espadas em VR. Os desenvolvedores descrevem o conteúdo como este: Este jogo contém violência real e gore. O conteúdo é adequado para adultos com 18 anos ou mais. Mínimo:Requer um processador de 64 bits e SISTEMA OPERACIONALOS: 10Processador: equivalente i5-4590 ou
GreaterMemory: 8 GB RAMGráficos: NVIDIA GTX 970 Equivalente ou GreaterDirectX: Versão 12Storage: 1 1 GB de espaço disponível Recomendação: Requer um processador de 64 bits e sistema operacional Página 2 OFERTAS FEATURED Mafia: Definitive Edition Desenvolvedor: 1 1 1 GB de
espaço disponível Recomendação: Requer um processador de 64 bits e Sistema Operacional Página 2 OFERTAS FEATURED Mafia: Definitive Edition Desenvolvedor : Hangar 13 Publishing: 2K Todas as críticas: Muito positivo (17342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developer : Ubisoft Montreal
Publishing House: Ubisoft All Reviews: Very Positive (682 .0 960) Desenvolvedor da Colheita de Ferro: KING Art Publisher: Deep Silver All Reviews: Mostly Positive (3.114) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie All Reviews: Mostly Negative (2.712) STAR WARS™ : Desenvolvedor
de Esquadrões: MOTIVE Publisher: Electronic Arts All Reviews: Mostly Positive (15.551) New! - Navegue por especiais de inverno por gênero ou tema Veja todos os jogos da sua lista de desejos Não temos sugestões personalizadas para você agora Podemos recomendar alguns títulos diferentes uma
vez que você já jogou mais jogos. Ainda procurando por mais? Confira um jogo aleatório. Não temos nenhuma sugestão para te mostrar aqui. Isso pode ser um erro, ou você pode não ter tempo de reprodução na gravação. Você pode bater refrescar, ou voltar uma vez que você jogou um jogo. Talvez



queira ver um jogo aleatório? Página 3 OFERTAS DESTAQUE Mafia: Definitive Edition Development: Hangar 13 Publishing: 2K All Reviews: Very Positive (17342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Development: Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft Todas as avaliações: Muito positivo (682.6 960)
Desenvolvedor Iron Harvest: King Art Publisher: Deep Silver All Reviews: Mostly Positive (3.114) Destiny 2 : Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie All Reviews: Mostly Negative (2.712) STAR WARS™: Squadrons Developer : MOTIVE Publishers: Electronic Arts Todas as críticas: Mostly
Positive (15.551) New! - Navegue por especiais de inverno por gênero ou tema Veja todos os jogos da sua lista de desejos Não temos sugestões personalizadas para você agora Podemos recomendar alguns títulos diferentes uma vez que você já jogou mais jogos. Ainda procurando por mais? Confira
um jogo aleatório. Não temos nenhuma sugestão para te mostrar aqui. Isso pode ser um erro, ou você pode não ter tempo de reprodução na gravação. Você pode bater refrescar, ou voltar uma vez que você jogou um jogo. Talvez queira ver um jogo aleatório? Página 4 Você pode solicitar um reembolso
para quase qualquer compra do Steam — por qualquer motivo. Seu PC pode não atender aos requisitos de hardware; talvez você comprou um jogo por engano; talvez você título por uma hora e simplesmente não gosto disso. Isso não importa. A Valve emitirá, depois de help.steampowered.com, um
reembolso por qualquer motivo, se a solicitação for feita dentro do prazo de devolução exigido e, no caso do jogo, se o título tiver sido jogado menos de duas horas. Há mais detalhes abaixo, mas se você estiver fora das regras de reembolso que descrevemos, você pode solicitar um reembolso e vamos
revisá-lo. Você receberá um reembolso total de sua compra dentro de uma semana de aprovação. Você receberá um reembolso em sua carteira Steam ou através do mesmo método de pagamento que usou para fazer uma compra. Se, por qualquer motivo, a Steam não puder reembolsar através do seu
método de pagamento original, sua Carteira Steam será creditada com o valor total. (Alguns métodos de pagamento disponíveis através do Steam em seu país podem não suportar reembolsos para compras no método de pagamento original. Clique aqui para ver a lista completa.) A oferta de reembolso
a vapor, dentro de duas semanas após a compra e com menos de duas horas de jogo, se aplica a jogos de loja a vapor e aplicativos de software. Aqui está uma visão geral de como os reembolsos funcionam com outros tipos de compras. Reembolsos em Conteúdo Para Download (Steam Store Content
que podem ser usados em um aplicativo de jogo ou outro software, DLC) DLC comprado na loja Steam serão reembolsados dentro de quatorze dias após a compra e se o título básico tiver sido reproduzido em menos de duas horas a partir do momento em que o DLC foi comprado, desde que o DLC
não tenha sido consumido, modificado ou transferido. Observe que, em alguns casos, o Steam não será capaz de reembolsar algum DLC de terceiros (por exemplo, se o DLC não puder ser revertido para o nível de um personagem de jogo). Essas exceções serão claramente marcadas como não
reembolsáveis na página da Loja antes da compra. Os reembolsos de compra no jogo reembolsarão as compras no jogo em qualquer jogo desenvolvido pela Valve dentro de quarenta e oito horas após a compra, desde que os itens do jogo não tenham sido consumidos, modificados ou entregues.
Desenvolvedores de terceiros terão a opção de permitir reembolsos para itens no jogo sob estes termos. O Steam avisará no momento da compra se o desenvolvedor do jogo optar por oferecer um reembolso pelos itens do jogo que você está comprando. Caso contrário, as compras no jogo em jogos
não-válvulas não serão reembolsadas através do Steam. Reembolsos para títulos pré-comprados Antes de comprar um jogo steam (e pré-pago pelo título), você pode solicitar um reembolso a qualquer momento antes do título ser lançado. Também é aplicado um período padrão de reembolso de 14
dias/duas horas, a partir da data de lançamento do jogo. Reembolsos da Carteira Steam Você pode solicitar um reembolso para sua Carteira de Vapor dentro de quatorze dias após a compra se eles foram comprados no Steam e se você ainda não usou nenhum deles. Assinaturas renováveis Para
alguns conteúdos e serviços, o Steam fornece acesso recorrente (por exemplo, mensal, anual) que você paga periodicamente. Se a assinatura renovável não for usada no ciclo de faturamento atual, você pode solicitar um reembolso dentro de 48 horas da compra original ou dentro horas a partir do
momento de qualquer renovação automática. O conteúdo é considerado usado se qualquer jogo da assinatura tiver sido jogado durante o ciclo de faturamento atual ou se algum benefício ou descontos que venham com a assinatura foram usados, consumidos, modificados ou transferidos. Atribuído.
tenha em mente que você pode cancelar uma assinatura ativa a qualquer momento indo para os detalhes da sua conta. Uma vez cancelada, sua assinatura não será mais renovada automaticamente, mas você manterá acesso ao conteúdo e benefícios da assinatura até o final do seu ciclo de
faturamento atual. Hardware a vapor Dentro do prazo aplicável definido na Política de Reembolso de Hardware, você pode solicitar um reembolso para hardware Steam e acessórios comprados através do Steam por qualquer motivo. Você deve devolver o hardware para nós dentro de quatorze (14) dias
após solicitar um reembolso, de acordo com as instruções que fornecemos a você. Consulte a Política de Reembolso de Hardware para obter instruções detalhadas sobre o processo de devolução e cancelamento de hardware e acessórios steam. Pacotes de reembolso Você pode obter um reembolso
total para qualquer plano comprado na Steam Store, desde que nenhum item do plano tenha sido transferido, e se o tempo de uso combinado para todos os itens do plano for inferior a duas horas. Se um plano que inclua um DLC no jogo ou DLC não for reembolsável, o Steam avisará se todo o plano
será reembolsado durante o out-of-service. As compras feitas fora da válvula de vapor não são reembolsáveis para compras feitas fora do vapor (por exemplo, chaves de CD ou cartões de carteira Steam comprados de terceiros). Proibição de VAC Se você foi banido pelo VAC (Valve Anti-Cheat system)
em um jogo, você perderá o direito de reembolsar esse jogo. Conteúdo de vídeo Não somos reembolsáveis para conteúdo de vídeo Steam (por exemplo, filmes, curtas, cordas, episódios e tutoriais), a menos que o vídeo esteja em um pacote com outro conteúdo reembolsável (não um vídeo). Os
reembolsos para presentes não reembolsáveis podem ser reembolsados dentro do período padrão de reembolso de 14 dias/duas horas. Os presentes resgatados podem ser reembolsados nas mesmas condições se o destinatário iniciar um reembolso. O dinheiro usado para comprar o presente será
devolvido ao comprador original. Direitos de retirada da UE Para uma explicação de como os direitos de retirada da UE funcionam para os clientes da Steam, clique aqui. Os reembolsos de abuso são projetados para eliminar o risco de comprar títulos a vapor — não uma maneira de obter jogos
gratuitos. Se descobrirmos que está abusando de reembolsos, podemos parar de fornecê-los. Não consideramos abusivo solicitar um reembolso de um título que foi comprado pouco antes da venda e, em seguida, imediatamente recomprar esse título pelo preço de venda. Você pode solicitar um
reembolso ou outro suporte para suas compras do Steam help.steampowered.com. Última atualização em 10 de novembro de 2020 Página 5 Você pode solicitar um reembolso para quase qualquer compra do Steam — por qualquer motivo. Seu PC pode não atender aos requisitos de hardware; talvez
você comprou um jogo por engano; Talvez você jogue o título por uma hora e simplesmente não goste. Importa. A Valve emitirá, depois de help.steampowered.com, um reembolso por qualquer motivo, se a solicitação for feita dentro do prazo de devolução exigido e, no caso do jogo, se o título tiver sido
jogado menos de duas horas. Mais detalhes mas mesmo que você esteja fora das regras de reembolso que descrevemos, você ainda pode solicitar um reembolso e vamos revisá-lo. Você receberá um reembolso total de sua compra dentro de uma semana de aprovação. Você receberá um reembolso
em sua carteira Steam ou através do mesmo método de pagamento que usou para fazer uma compra. Se, por qualquer motivo, a Steam não puder reembolsar através do seu método de pagamento original, sua Carteira Steam será creditada com o valor total. (Alguns métodos de pagamento disponíveis
através do Steam em seu país podem não suportar reembolsos para compras no método de pagamento original. Clique aqui para ver a lista completa.) A oferta de reembolso a vapor, dentro de duas semanas após a compra e com menos de duas horas de jogo, se aplica a jogos de loja a vapor e
aplicativos de software. Aqui está uma visão geral de como os reembolsos funcionam com outros tipos de compras. Reembolsos em Conteúdo Para Download (Steam Store Content que podem ser usados em um aplicativo de jogo ou outro software, DLC) DLC comprado na loja Steam serão
reembolsados dentro de quatorze dias após a compra e se o título básico tiver sido reproduzido em menos de duas horas a partir do momento em que o DLC foi comprado, desde que o DLC não tenha sido consumido, modificado ou transferido. Observe que, em alguns casos, o Steam não será capaz
de reembolsar algum DLC de terceiros (por exemplo, se o DLC não puder ser revertido para o nível de um personagem de jogo). Essas exceções serão claramente marcadas como não reembolsáveis na página da Loja antes da compra. Os reembolsos de compra no jogo reembolsarão as compras no
jogo em qualquer jogo desenvolvido pela Valve dentro de quarenta e oito horas após a compra, desde que os itens do jogo não tenham sido consumidos, modificados ou entregues. Desenvolvedores de terceiros terão a opção de permitir reembolsos para itens no jogo sob estes termos. O Steam avisará
no momento da compra se o desenvolvedor do jogo optar por oferecer um reembolso pelos itens do jogo que você está comprando. Caso contrário, as compras no jogo em jogos não-válvulas não serão reembolsadas através do Steam. Reembolsos para títulos pré-comprados Antes de comprar um jogo
steam (e pré-pago pelo título), você pode solicitar um reembolso a qualquer momento antes do título ser lançado. Também é aplicado um período padrão de reembolso de 14 dias/duas horas, a partir da data de lançamento do jogo. Reembolsos da Carteira Steam Você pode solicitar um reembolso para
sua Carteira de Vapor dentro de quatorze dias após a compra se eles foram comprados no Steam e se você ainda não usou nenhum deles. Assinaturas renováveis Para alguns conteúdos e serviços, o Steam fornece acesso recorrente (por exemplo, mensal, anual) que você paga periodicamente. Se a
assinatura renovável não for usada no atual ciclo de faturamento, você pode solicitar um reembolso dentro de 48 horas após a compra dentro de 48 horas de qualquer renovação automática. O conteúdo é considerado usado se qualquer jogo da assinatura tiver sido jogado durante o ciclo de faturamento
atual ou se algum benefício ou descontos que venham com a assinatura foram usados, consumidos, modificados ou ou Tenha em mente que você pode cancelar assinaturas ativas a qualquer momento indo para os detalhes da sua conta. Uma vez cancelada, sua assinatura não será mais renovada
automaticamente, mas você manterá acesso ao conteúdo e benefícios da assinatura até o final do seu ciclo de faturamento atual. Hardware a vapor Dentro do prazo aplicável definido na Política de Reembolso de Hardware, você pode solicitar um reembolso para hardware Steam e acessórios
comprados através do Steam por qualquer motivo. Você deve devolver o hardware para nós dentro de quatorze (14) dias após solicitar um reembolso, de acordo com as instruções que fornecemos a você. Consulte a Política de Reembolso de Hardware para obter instruções detalhadas sobre o processo
de devolução e cancelamento de hardware e acessórios steam. Pacotes de reembolso Você pode obter um reembolso total para qualquer plano comprado na Steam Store, desde que nenhum item do plano tenha sido transferido, e se o tempo de uso combinado para todos os itens do plano for inferior a
duas horas. Se um plano que inclua um DLC no jogo ou DLC não for reembolsável, o Steam avisará se todo o plano será reembolsado durante o out-of-service. As compras feitas fora da válvula de vapor não são reembolsáveis para compras feitas fora do vapor (por exemplo, chaves de CD ou cartões
de carteira Steam comprados de terceiros). Proibição de VAC Se você foi banido pelo VAC (Valve Anti-Cheat system) em um jogo, você perderá o direito de reembolsar esse jogo. Conteúdo de vídeo Não somos reembolsáveis para conteúdo de vídeo Steam (por exemplo, filmes, curtas, cordas, episódios
e tutoriais), a menos que o vídeo esteja em um pacote com outro conteúdo reembolsável (não um vídeo). Os reembolsos para presentes não reembolsáveis podem ser reembolsados dentro do período padrão de reembolso de 14 dias/duas horas. Os presentes resgatados podem ser reembolsados nas
mesmas condições se o destinatário iniciar um reembolso. O dinheiro usado para comprar o presente será devolvido ao comprador original. Direitos de retirada da UE Para uma explicação de como os direitos de retirada da UE funcionam para os clientes da Steam, clique aqui. Os reembolsos de abuso
são projetados para eliminar o risco de comprar títulos a vapor — não uma maneira de obter jogos gratuitos. Se descobrirmos que está abusando de reembolsos, podemos parar de fornecê-los. Não consideramos abusivo solicitar um reembolso de um título que foi comprado pouco antes da venda e, em
seguida, imediatamente recomprar esse título pelo preço de venda. Você pode solicitar um reembolso ou outro suporte para suas compras do Steam help.steampowered.com. Última atualização nov 10, 2020 Página 6 FEATURED DEALS Mafia: Definitive Edition Developer: Hangar 13 Publisher: 2K All
Reviews: Very Positive (17.342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developer: Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft All Reviews: Very Positive (682.342) Tom Clancy's Rainbow Six® Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft All Reviews: Very Positive (682.342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developer:
Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft All Reviews: Very Positive (682.342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developer: Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft All Reviews: Very Positive (682.682) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developer: Ubisoft Montreal Publisher: Ubisoft All Reviews: Very Positive
(682960) Iron Harvest Developer: KING Art Publisher: Deep Silver All Reviews : Principalmente Positivo (3.114) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie All Reviews: Mostly Negative (2.712) STAR WARS™: Squadrons Developer: MOTIVE Publisher: Electronic Arts Arts Classificação:
Principalmente positivo (15.551) Novo! - Navegue por especiais de inverno por gênero ou tema Veja todos os jogos da sua lista de desejos Não temos sugestões personalizadas para você agora Podemos recomendar alguns títulos diferentes uma vez que você já jogou mais jogos. Ainda procurando por
mais? Confira um jogo aleatório. Não temos nenhuma sugestão para te mostrar aqui. Isso pode ser um erro, ou você pode não ter tempo de reprodução na gravação. Você pode bater refrescar, ou voltar uma vez que você jogou um jogo. Talvez queira ver um jogo aleatório? A Página 7 Valve respeita a
privacidade dos visitantes e clientes on-line de seus produtos e serviços e cumpre a lei aplicável para proteger sua privacidade, incluindo, mas não se limitando, à Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) e ao
Swiss Privacy Framework e a União Europeia. 1. Definição Sempre que falamos de Dados Pessoais abaixo, queremos dizer qualquer informação que possa se identificar como um indivíduo (Pessoalmente, eu sei informações) ou pode estar indiretamente conectada a você, vinculando essas informações
a Informações Pessoais Isificáveis. A Valve também lida com dados anonimamente, ativamente ou não, para analisar e dar estatísticas relacionadas aos hábitos do cliente, padrões de uso e demografia como um grupo ou indivíduo. Esses dados anônimos não permitem identificar o cliente a quem ele se
relaciona. A Valve pode compartilhar dados anonimamente, uma combinação ou não, com terceiros. Outros artigos de capital nesta Política de Privacidade terão implicações definidas no Acordo de Subscrição do Steam (SSA). 2. Por que a Valve coleta e processa a Data Valve coleta e processa dados
pessoais pelas seguintes razões: a) conforme necessário para o desempenho do nosso contrato com você fornecer serviços de jogos completos e fornecer conteúdo e serviços relevantes; b) quando necessário o cumprimento das obrigações legais que devemos cumprir (por exemplo, nossa obrigação
de manter certas informações sob a legislação tributária); c) conforme necessário para fins dos interesses legítimos e legítimos da Valve ou de terceiros (por exemplo, os interesses de nossos outros clientes), exceto quando tal interesse for substituído por seus atuais interesses e direitos legítimos; ou d)
onde você concordou com isso. Essas razões para a coleta e processamento de Dados Pessoais identificam e limitam os dados pessoais que coletamos e como os usamos (parte 3. abaixo), o tempo que armazenamos (seção 4. abaixo), quem tem acesso a esses dados (seção 5. abaixo) e outros
direitos e controles disponíveis para você com (parte 6. abaixo). 3. Os tipos e fontes de dados coletamos dados básicos da conta 3.1 Ao configurar uma conta, a Valve coleta seu endereço de e-mail e país de residência. Também é solicitado que você escolha um nome de usuário e senha. O
fornecimento dessas informações é necessário para registrar uma conta de usuário do Steam. Durante a configuração contas que são automaticamente atribuídas a um número (Steam ID) são usadas mais tarde para se referir à sua conta de usuário sem revelar diretamente informações isificáveis sobre
você. Não exigimos que você forneça ou use seu nome real para configurar uma Conta de Usuário do Steam. 3.2 Dados de transação e pagamento Para fazer uma transação no Steam (por exemplo, comprar uma assinatura de conteúdo e serviço ou completar sua Carteira de Vapor), você pode precisar
fornecer dados de pagamento à Valve para ativar a transação. Se você pagar com cartão de crédito, você precisará fornecer informações típicas do cartão de crédito (nome, endereço, número do cartão de crédito, data de validade e código de segurança) para a Valve, a valve processará e transmitirá ao
provedor de pagamento de sua escolha para habilitar transações e realizar verificações antifraude. Da mesma forma, a Valve receberá dados do seu provedor de serviços de pagamento pelos mesmos motivos. 3.3 Outros dados que você envia explicitamente Coletaremos e processaremos dados
pessoais sempre que você nos fornecer expressamente ou enviá-los como parte da comunicação com outras pessoas no Steam, por exemplo, no Fórum da Comunidade Do Vapor, conversas ou quando você fornecer feedback ou conteúdo criado por outros usuários. Isso inclui: Informações que você
posta, comenta ou segue em qualquer um de nossos Conteúdos e Serviços; As informações são enviadas via chat; Informações que você fornece quando solicita informações ou suporte de nós ou compra Conteúdo e Serviços de nós, incluindo informações necessárias para processar seu pedido com o
vendedor de pagamentos relevante ou, no caso de bens reais, a operadora do serviço; Informações que você nos fornece ao participar de competições, concursos e torneios ou responder a pesquisas, por exemplo, seus dados de contato. 3.4 Seu uso do Cliente e do Site steam Coletamos uma
variedade de informações através de sua interação compartilhada com os sites, conteúdos e serviços fornecidos pela Steam. Os dados pessoais que coletamos podem incluir, mas não se limitam a informações de navegador e dispositivos, dados coletados através de interações eletrônicas
automatizadas e dados de uso de aplicativos. Da mesma forma, vamos monitorar seu processo em nossos sites e aplicativos para verificar se você não é um bot e otimizar nossos serviços. 3.5 Seu uso dos Jogos e outras Assinaturas Para fornecer serviços, precisamos coletar, armazenar e usar uma
variedade de informações sobre sua atividade em nossos Conteúdos e Serviços. As informações relacionadas ao conteúdo incluem o seu ID do Steam, bem como o que é comumente conhecido como estatísticas de jogo. De acordo com as estatísticas do jogo, queremos dizer informações sobre suas
opções de jogo, progresso no jogo, tempo de jogo e informações sobre o dispositivo que você está usando, incluindo o sistema operacional que você está usando, configurações do dispositivo, identificações exclusivas do dispositivo e dados de incidentes. 3.6 Por dados e cookies Usamos cookies, que
são arquivos de texto colocados em seu computador, e tecnologias similares (por exemplo, web beacons, pixels, tags de publicidade e identificador de dispositivos) para nos ajudar a analisar como os usuários usam nossos serviços, eu, bem como para melhorar os serviços que estamos fornecendo,
para melhorar o marketing, análise ou funcionalidade do site. O uso de Cookies é padrão na internet. Embora a maioria dos navegadores da Web aceite automaticamente cookies, a decisão de aceitá-lo ou não é sua. Você pode ajustar as configurações do seu navegador para evitar receber cookies ou
fornecer notificações sempre que os cookies forem enviados para você. Você pode optar por não usar cookies escolhendo as configurações apropriadas no seu navegador. O gerenciamento do uso de cookies para cada navegador é detalhado na seguinte página de ajuda: . No entanto, observe que se
você fizer isso, você pode não ser capaz de acessar a funcionalidade completa de nossos sites. Quando você acessa qualquer um de nossos serviços, nossos servidores gravam seu endereço IP, que são alguns que são automaticamente atribuídos à rede da qual seu computador faz parte. 3.7
Sugestões de conteúdo Podemos processar informações coletadas nesta seção 3 para que conteúdo, produtos e serviços exibidos em páginas de lojas a vapor e em mensagens atualizadas exibidas no lançamento do Cliente Steam possam ser adaptados para atender às suas necessidades e conter
sugestões e ofertas relevantes. Isso é feito para melhorar a experiência do seu cliente. Você pode impedir o processamento de seus dados desta forma, desligando o carregamento automático da página da loja de vapor e notificações do Steam na seção Interface das configurações do cliente a vapor.
Sujeito ao seu consentimento separado ou com permissão expressa sob as leis aplicáveis de e-mail marketing, a Valve pode enviar uma mensagem de marketing sobre produtos e serviços fornecidos pela Valve para seu endereço de e-mail. Neste caso, também podemos usar suas informações
coletadas para personalizar essas mensagens de marketing e coletar informações sobre se você abre ou não essas mensagens e quais links em seu texto você seguiu. Você pode optar por sair ou retirar seu consentimento para receber e-mails de marketing a qualquer momento, retirando o
consentimento na mesma página que você forneceu anteriormente ou clicando no link de inscrição da Unsc fornecido em qualquer e-mail de marketing. 3.8 Informações necessárias para detectar violações Coletamos determinados dados necessários para detectar, investigar e prevenir fraudes, fraudes
e outras violações da SSA e da lei aplicável (Violações). Esses dados são utilizados apenas para fins de detecção, investigação, prevenção e, sempre que possível, ações sobre tais Violações e são armazenados apenas pelo período mínimo necessário para este fim. Se os dados mostrarem que ocorreu
uma violação, armazenaremos dados adicionais para o estabelecimento, desempenho ou proteção de reivindicações legais dentro do prazo aplicável ou até que uma ação legal relacionada a ela tenha sido resolvida. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. pode ser armazenado para
este fim não pode ser divulgado a você se a divulgação prejudicar o mecanismo através do qual detectamos, investigamos e tais violações. 4. O tempo que armazenarmos dados Só armazenaremos suas informações o tempo necessário para realizar os propósitos para os quais as informações são
coletadas e processadas ou - no caso de a lei aplicável regulamentar períodos de armazenamento e retenção mais longos - para períodos de armazenamento e retenção conforme exigido por lei. Seus Dados Pessoais serão então excluídos, interceptados ou anonimados, de acordo com a lei aplicável.
Especificamente: Se você encerrar sua Conta de Usuário do Steam, seus Dados Pessoais serão marcados para exclusão, exceto para requisitos legais da extensão ou outros propósitos legais atuais que determinam maior capacidade de armazenamento. Em certas circunstâncias, os Dados Pessoais
não podem ser completamente excluídos para garantir a consistência da experiência de jogo ou do Mercado da Comunidade a Vapor. Por exemplo, as partidas que você jogou afetam os dados de matchmaking de outros jogadores, e as pontuações não serão excluídas; em vez disso, sua conexão com
essas partidas será permanentemente anonimato. Observe que a Valve é obrigada a reter certos dados de transação sob a lei comercial e por lei por um período de até dez (10) anos. Se você retirar seu consentimento para o processamento de seus Dados Pessoais ou dados pessoais de seu filho,
excluiremos seus Dados Pessoais ou, respectivamente, os Dados Pessoais do seu filho sem atraso não descendente na medida em que os dados pessoais são coletados e processados com base no consentimento revogado. Se você expressar seu direito de se opor ao processamento de seus Dados
Pessoais, revisaremos sua objeção e excluiremos seus Dados Pessoais que processamos para os fins para os quais você se opõe sem atraso não declarado, a menos que haja outra base legal para processamento e retenção desses dados que existem ou a menos que a lei aplicável exija pedir-nos
para reter os dados. 5. Quem tem acesso a válvulas de dados que não vendem Dados Pessoais. No entanto, podemos compartilhar ou fornecer acesso a cada categoria de Dados Pessoais que coletamos conforme necessário para os seguintes fins comerciais. 5.1 A Valve e suas subsidiárias podem
compartilhar seus Dados Pessoais entre si e usá-los na medida do necessário para alcançar os propósitos listados na seção 2 acima. No caso de uma reorganização, venda ou fusão, podemos transferir Dados Pessoais para terceiros relevantes de acordo com a lei aplicável. 5.2 Também podemos
compartilhar seus Dados Pessoais com nossos provedores de serviços terceirizados que fornecem serviços de suporte ao cliente relacionados a bens, conteúdo e serviços distribuídos através do Steam. Seus Dados Pessoais serão usados de acordo com esta Política de Privacidade e só é necessário
para que isso realize serviços de suporte ao cliente. 5.3 Pelos padrões da Internet, também podemos compartilhar certas informações (incluindo seu endereço IP e determinar o conteúdo do Steam que você deseja acessar) com nossos provedores de rede de terceiros que fornecem serviços de rede de
entrega de conteúdo e serviços de máquina Jogos relacionados ao steam. Nossos provedores de rede de entrega de conteúdo permitem a entrega você solicitou, por exemplo, ao usar o Steam, usando um sistema de servidores distribuídos que fornecem conteúdo para você, com base em sua
localização geográfica. 5.4 Google Analytics Nosso site usa o Google Analytics, um serviço de análise web fornecido pelo Google, Inc. (Google). O Google Analytics usa cookies para ajudar o operador de sites a analisar como os visitantes usam o site. As informações geradas por cookies sobre o uso do
site pelos visitantes serão frequentemente transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. Neste site, o anonimato ip foi ativado. O endereço IP dos usuários que acessam o Steam será encurtado. Somente em circunstâncias excepcionais o endereço IP completo será
transferido para servidores do Google nos Estados Unidos e encurtado lá. Em nome da operadora do site, o Google usará essas informações com o objetivo de avaliar o site para os usuários, compilar relatórios sobre a atividade do site e fornecer outros serviços relacionados à atividade do site e uso da
internet às operadoras de sites. O Google não vinculará o endereço ip transferido no contexto do Google Analytics a quaisquer outros dados mantidos pelo Google. Você pode optar por não usar cookies escolhendo as configurações apropriadas no seu navegador. No entanto, observe que neste caso
você pode não ser capaz de usar totalmente a funcionalidade deste site. Você pode saber mais sobre como o Google Analytics coleta e usa www.google.com/policies/privacy/partners. Além disso, você pode impedir que o Google coleia e processe dados sobre o seu uso do site, baixando e instalando o
plug-in do navegador através do seguinte link: . 5.5 Fornecemos certos dados relacionados à sua Conta de Usuário do Steam para outros jogadores e nossos parceiros através da API Steamworks. Qualquer pessoa pode acessar essas informações consultando seu ID steam. No mínimo, o nome do
personagem público que você escolheu para representá-lo no Steam e sua imagem avatar é acessível desta forma, bem como se você vai ter uma proibição de trapacear em um jogo de jogador. A acessibilidade de qualquer informação adicional sobre você pode ser controlada através da página de
perfil do usuário da Comunidade Steam; Os dados disponíveis publicamente na página do seu perfil podem ser acessados automaticamente através da API steamworks. Além das informações disponíveis publicamente, desenvolvedores de jogos e emissores têm acesso a certas informações da API do
Steamworks diretamente relacionadas aos usuários do jogo em que operam. Essas informações incluem pelo menos a sua propriedade do jogo em questão. Dependendo do serviço Steamworks realizado no jogo, ele também pode incluir suas informações de tabela de classificação, progresso no jogo,
conquistas que você completou, informações de matchmaking do jogador, itens jogos e outras informações necessárias para operar o jogo e fornecer suporte para ele. Para obter mais informações sobre quais serviços de steamworks um determinado jogo tem por favor, revise a página da loja. Embora
não compartilhemos pessoalmente, pessoalmente, eu sei informações sobre você através da API da Steamworks, como seu nome real ou endereço de e-mail, qualquer informação que você compartilhe sobre si mesmo em seu Perfil De Vapor público pode ser acessada através da API Steamworks,
incluindo informações que podem torná-lo i.m. i.a. 5.6 A comunidade steam inclui quadros de mensagens, fóruns e/ou áreas de bate-papo onde os usuários podem trocar ideias e se comunicar entre si. Ao postar mensagens em um conselho, fórum ou área de bate-papo, observe que as informações
estão sendo divulgadas online; então você está fazendo isso por sua conta e risco. Se seus Dados Pessoais publicados em um de nossos fóruns da comunidade forem contra sua vontade, use o site de ajuda do Steam e a função de emissão de relatórios para solicitar a exclusão dos dados. 5.7 A Valve
pode permitir que você vincule sua Conta de Usuário do Steam a uma conta fornecida por terceiros. Se você concordar em vincular contas, a Valve poderá coletar e combinar as informações que você permite que a Valve receba de terceiros com as informações da conta de usuário do Steam na medida
do permitido pelo seu consentimento naquele momento. Se vincular contas exigir a transmissão de informações sobre sua pessoa da Valve para terceiros, você será notificado dela antes que o link ocorra e você terá a oportunidade de consentir com a vinculação e transmissão de suas informações. O
uso de informações de terceiros estará sujeito a uma política de privacidade de terceiros que nós encorajamos você a revisar. 5.8 A Valve pode liberar Dados Pessoais para cumprir uma ordem judicial ou lei e regulamentos que nos exijam divulgar tais informações. 6. Seus Direitos e Controles As Leis de
Proteção de Dados da Área Econômica Europeia, Califórnia e outros territórios concedem aos seus residentes certos direitos em relação aos seus Dados Pessoais. Embora outras jurisdições possam oferecer menos direitos legais, fornecemos ferramentas projetadas para exercer esses direitos para
clientes em todo o mundo. Para permitir que você simplesmente implemente seus direitos de proteção de dados, estamos fornecendo uma seção dedicada na página de suporte do Steam (Security Dashboard). Isso lhe dá acesso aos seus Dados Pessoais, permite que você edite e exclua-os conforme
necessário, e se opõe ao uso de dados pessoais quando você acha que é necessário. Para acessá-lo, entre na página de suporte do Steam em e selecione os itens do menu Minha Conta -&gt; Dados Relacionados à sua Conta Steam. Na maioria dos casos, você pode acessar, gerenciar ou excluir
dados pessoais no Painel de Privacidade, mas também pode entrar em contato com a Valve com perguntas ou solicitações através dos processos de contato descritos nas seções 8 e 10 abaixo. Como residente da Área Econômica Europeia, você tem os seguintes direitos relativos a Seu pessoal: 6.1
Acesso. Você tem acesso aos Dados Pessoais que temos sobre você, ou seja, o direito de solicitar informações gratuitas (i) se Os dados retidos, (ii) acesso a e/ou (iii) cópias de Dados Pessoais são retidos. Você pode usar o acesso aos seus Dados Pessoais através do Painel de Privacidade. Se o
pedido afeta os direitos e liberdades dos outros ou é claramente infundado ou excessivo, temos o direito de cobrar uma taxa razoável (levar em conta os custos administrativos de fornecer informações ou comunicações ou tomar a ação solicitada) ou recusar-se a agir sobre o pedido. 6.2 Direito de
ressuscitar. Se processarmos seus Dados Pessoais, acabaremos em garantir que vocês dados pessoais sejam precisos e atualizados para os fins para os quais foram coletados. Se seus Dados Pessoais forem imprecisos ou incompletos, você pode alterar as informações fornecidas através da Página
de Visão geral de privacidade. 6.3. Direito de excluir. Você tem o direito de excluir dados pessoais relacionados a você se a razão pela qual podemos colecioná-los (ver seção 2. acima) não existe mais ou se há outra base legal para excluí-los. Para itens individuais de Dados Pessoais, edite-os através
do Painel de Privacidade ou solicite a remoção através da página de suporte ao Steam. Você também pode solicitar a remoção de sua conta de usuário steam através da página de suporte do Steam. Ao excluir sua Conta de Usuário do Steam, você perderá o acesso aos serviços do Steam, incluindo
contas de usuário do Steam, assinaturas e informações relacionadas ao jogo associadas à sua Conta de Usuário do Steam e a capacidade de acessar outros serviços que você está usando uma Conta de Usuário do Steam. Permitimos que você recupere sua Conta de Usuário do Steam para uma
extensão de 30 (trinta) dias a partir do momento em que você solicitar a remoção de sua Conta de Usuário do Steam. Essa função permite que você não perca sua conta por engano, devido à perda de informações de login da sua conta ou pela invasão. Durante o período de suspensão, poderemos
concluir atividades financeiras e outras que você possa ter iniciado antes de enviar uma solicitação para remover sua Conta de Usuário do Steam. Após o período de renovação, os Dados Pessoais associados à sua conta serão excluídos na seção 4. Em. Em alguns casos, excluir sua Conta de Usuário
steam e, portanto, excluir dados pessoais, é complexo. Especificamente, se sua conta tiver um relacionamento comercial com a Valve, como por causa do seu trabalho para um desenvolvedor de jogos, você só poderá excluir sua Conta de Usuário do Steam depois de ter transferido essa função para
outro usuário ou ter resolvido o relacionamento comercial. Em alguns casos, considerando a complexidade e o número de solicitações, o prazo de exclusão de Dados Pessoais pode ser prorrogado, mas não mais do que dois meses. 6.4 Direito de protestar. Quando nosso processamento de seus Dados
Pessoais é baseado em um interesse legítimo nos termos do artigo 6º(1) (f) do GDPR/seção 2.c) desta Política de Privacidade, você tem o direito de se opor a esse processamento. Se você se opõe, Eu não vou mais processar seus Dados Pessoais a menos que motivos razoáveis para a manipulação
de acordo com o artigo 21 do GDPR; especialmente se os dados forem necessários para o estabelecimento, implementação ou proteção de reivindicações legais. Você também tem o direito de apresentar uma queixa na autoridade de supervisão. 6.5 O direito de restringir o processamento de seus
Dados Pessoais Você tem o direito de restringir o processamento de seus Dados Pessoais nas condições estabelecidas no artigo 18 do GDPR. 6.6 Direito de mover Dados Pessoais Você tem o direito de receber seus Dados Pessoais em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina
e tem o direito de transmitir tais dados para outros controladores nas condições estabelecidas no artigo 20 do GDPR. A Valve fornece seus Dados Pessoais em formato HTML estruturado através do Painel de Privacidade, conforme descrito acima. 6.7 Controle de seus dados pessoais Se as leis
francesas de proteção de dados se aplicam a você, você tem o direito de estabelecer diretrizes para a preservação, exclusão e transferência de dados pessoais após sua morte nos termos do artigo 40-1 da Lei nº 78-17, de 6 de janeiro de 1978, sobre Informação, Tecnologia, Arquivos de Dados e
Liberdade Civil. 7. Crianças A idade mínima para criar uma Conta de Usuário steam é de 13 anos. A Valve não coletará intencionalmente dados pessoais de crianças menores de idade. No caso de certos países adotarem uma maior idade de consentimento para a coleta de Dados Pessoais, a Valve
requer o consentimento dos pais antes que uma conta de usuário do Steam possa ser criada e dados pessoais associados a essa conta sejam coletados. A Valve incentiva os pais a instruir seus filhos a nunca fornecer informações pessoais online. 8. Informações de contato Você pode entrar em contato
com o oficial de proteção de dados da Valve no endereço abaixo. Enquanto revisamos quaisquer solicitações enviadas pelo correio, observe que para combater fraudes, assédio e roubo de identidade, a única maneira de acessar, editar ou excluir seus dados é fazendo login com sua Conta de Usuário
do Steam em e selecionando os itens do menu -&gt; Minha Conta -&gt; Ver dados da conta. Valve Corporation Att. Data Protection Officer P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 Representante Europeu para Questões de Proteção de Dados: Valve GmbH Att. Legal Rödingsmarkt 9 D-20459 Hamburg
Germany 9. Informações adicionais aos usuários da Área Econômica Europeia, Reino Unido e Suíça Valve e TR Technical Services Inc., uma subsidiária da empresa de propriedade dos EUA (genericamente conhecida como Valve) que cumpre com o Quadro de Proteção à Privacidade UE-EUA-EUA. O
Quadro de Privacidade estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA diz respeito à coleta, uso e retenção de informações pessoais transferidas da União Europeia e da Suíça para os Estados Unidos. A Valve certificou ao Departamento de Comércio que cumpre os Princípios de Privacidade.
Se houver conflitos entre os termos desta política de privacidade e os Princípios de Privacidade, os Princípios de Privacidade regem. Para saber mais sobre Programa Shield, e para ver nossa certificação, visite . Em conformidade com os Princípios de Privacidade, a Valve está comprometida em
resolver reclamações sobre nossa coleta ou uso de suas informações pessoais. Os indivíduos da UE e da Suíça com dúvidas ou reclamações sobre nossa Política de Privacidade devem entrar em contato com a Valve aqui. Se você tiver preocupações com privacidade ou uso de dados não resolvidos
que não resolvemos satisfatoriamente, entre em contato com um provedor de resolução de disputas de terceiros com sede nos EUA (gratuitamente) em . Conforme explicado no Documento de Proteção à Privacidade ( algumas reclamações remanescentes que não são resolvidas por outros meios
podem estar sujeitas à arbitragem vinculante. Neste caso, uma opção de arbitragem será oferecida a você. Os Princípios de Privacidade descrevem a responsabilidade da Valve por Dados Pessoais que, em seguida, transfere para um agente de terceiros. Como Regra, a Valve permanecerá responsável
se agentes de terceiros processarem informações pessoais de forma inconsistente com as Diretrizes, a menos que a Valve prove que não é responsável por eventos que resultem em danos. A Comissão Federal de Comércio tem jurisdição sobre a conformidade da Valve com o Escudo de Privacidade.
10. Informações adicionais aos usuários da California CCPA concedem aos residentes da Califórnia certos direitos de privacidade em conexão com os Dados Pessoais que coletamos. Estamos comprometidos em respeitar esses direitos e cumprir com o CCPA. O seguinte explica esses direitos e a
prática da Valve em relação a eles. O direito de saber. De acordo com o CCPA, você tem o direito de nos pedir para divulgar quais dados pessoais coletamos, usamos, divulgamos e vendemos. O direito de solicitar a remoção. Você também tem o direito de solicitar a exclusão de Dados Pessoais de
nossa propriedade, sujeito a certas exceções. Observe que sua solicitação de exclusão de dados pode afetar o uso do serviço Steam em alguns casos, e podemos nos recusar a excluir as informações pelas razões estabelecidas nesta Política de Privacidade ou conforme permitido pelo CCPA. outros
direitos. O CCPA também dá aos californianos o direito de se recusarem a vender seus Dados Pessoais. Como descrito na seção 5, não vendemos Dados Pessoais e não o fizemos nos últimos 12 meses. Você também tem o direito de receber notificação de nossas atividades em ou antes de coletar
seus Dados Pessoais. Finalmente, você tem o direito de não ser discriminado por implementar seus direitos sob o CCPA. seus direitos. Os principais meios de acessar, gerenciar ou excluir seus Dados Pessoais são através do Painel de Privacidade, conforme descrito na seção 6 desta Política. Os
clientes também podem excluir sua Conta de Vapor e Dados Pessoais associados, conforme descrito no desta Política de Privacidade. Se você não conseguir acessar ou excluir dados através da Página de Visão Geral de Privacidade, você também pode entrar em contato conosco com uma solicitação
para exercer esses direitos usando encontrado em . Para verificar sua identidade, você precisará fazer login com sua Conta de Usuário do Steam para usar o formulário. Finalmente, você pode entrar em contato conosco mediante solicitação em questions@valvesoftware.com, no entanto, antes de
fornecer acesso ou excluir quaisquer Dados Pessoais, com base em uma solicitação recebida por e-mail, precisaremos verificar sua identidade usando o processo de Prova de Propriedade descrito em . Você pode especificar, por escrito ou através de uma autorização, um agente autorizado a fazer
solicitações em seu nome para exercer seus direitos sob o CCPA. Antes de aceitar tal solicitação de um agente, pediremos ao agente que forneça provas de que você os autorizou a agir em seu nome e podemos precisar que você verifique sua identidade diretamente conosco. Categorias, Fontes,
Propósitos e Destinatários de Dados que coletamos. Nos últimos 12 meses, coletamos as categorias de Dados Pessoais descritas na seção 3 desta Política de Privacidade. Fontes das quais coletamos Dados Pessoais e os propósitos para os quais coletamos e processamos dados descritos nas seções
2 e 3. Nos últimos 12 meses, divulgamos para fins comerciais cada tipo de Dados Pessoais com categorias de terceiros, conforme descrito na seção 5. Data revisada: 28 de julho de 2020 A Página 8 Valve respeita a privacidade dos visitantes e clientes on-line de seus produtos e serviços e cumpre as
leis aplicáveis para proteger sua privacidade, incluindo, mas não se limitando a, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e os Frameworks de Privacidade suíços e da UE. 1. Definição Sempre que falamos de
Dados Pessoais abaixo, queremos dizer qualquer informação que possa se identificar como um indivíduo (Pessoalmente, eu sei informações) ou pode estar indiretamente conectada a você, vinculando essas informações a Informações Pessoais Isificáveis. A Valve também lida com dados
anonimamente, ativamente ou não, para analisar e dar estatísticas relacionadas aos hábitos do cliente, padrões de uso e demografia como um grupo ou indivíduo. Esses dados anônimos não permitem identificar o cliente a quem ele se relaciona. A Valve pode compartilhar dados anonimamente, uma
combinação ou não, com terceiros. Outros artigos de capital nesta Política de Privacidade terão implicações definidas no Acordo de Subscrição do Steam (SSA). 2. Por que a Valve coleta e processa a Data Valve coleta e processa dados pessoais pelas seguintes razões: a) conforme necessário para o
desempenho do nosso contrato com você fornecer serviços de jogos completos e fornecer conteúdo e serviços relevantes; b) conforme necessário para cumprir nossas obrigações legais conformidade (por exemplo, nossa obrigação de manter certas informações sob a legislação tributária); c) conforme
necessário para fins legítimos e e os interesses da Valve ou de terceiros (por exemplo, os interesses de nossos outros clientes), a menos que seja substituído por seus atuais interesses e direitos legítimos; ou d) onde você concordou com isso. Essas razões para a coleta e processamento de Dados
Pessoais identificam e limitam os dados pessoais que coletamos e como os usamos (parte 3. abaixo), o tempo que armazenamos (seção 4. abaixo), quem tem acesso a esses dados (seção 5. abaixo) e outros direitos e controles disponíveis para você com (parte 6. abaixo). 3. Os tipos e fontes de dados
coletamos dados de conta básica 3.1 Ao configurar uma conta, a Valve coleta seu endereço de e-mail e país de residência. Também é solicitado que você escolha um nome de usuário e senha. O fornecimento dessas informações é necessário para registrar uma conta de usuário do Steam. Durante a
configuração da sua conta, a conta atribuirá automaticamente um número (Steam ID) que é usado posteriormente para referenciar sua conta de usuário sem revelar diretamente informações pessoais sobre você. Não exigimos que você forneça ou use seu nome real para configurar uma Conta de



Usuário do Steam. 3.2 Dados de transação e pagamento Para fazer uma transação no Steam (por exemplo, comprar uma assinatura de conteúdo e serviço ou completar sua Carteira de Vapor), você pode precisar fornecer dados de pagamento à Valve para ativar a transação. Se você pagar com cartão
de crédito, você precisará fornecer informações típicas do cartão de crédito (nome, endereço, número do cartão de crédito, data de validade e código de segurança) para a Valve, a valve processará e transmitirá ao provedor de pagamento de sua escolha para habilitar transações e realizar verificações
antifraude. Da mesma forma, a Valve receberá dados do seu provedor de serviços de pagamento pelos mesmos motivos. 3.3 Outros dados que você envia explicitamente Coletaremos e processaremos dados pessoais sempre que você nos fornecer expressamente ou enviá-los como parte da
comunicação com outras pessoas no Steam, por exemplo, no Fórum da Comunidade Do Vapor, conversas ou quando você fornecer feedback ou conteúdo criado por outros usuários. Isso inclui: Informações que você posta, comenta ou segue em qualquer um de nossos Conteúdos e Serviços; As
informações são enviadas via chat; Informações que você fornece quando solicita informações ou suporte de nós ou compra Conteúdo e Serviços de nós, incluindo informações necessárias para processar seu pedido com o vendedor de pagamentos relevante ou, no caso de bens reais, a operadora do
serviço; Informações que você nos fornece ao participar de competições, concursos e torneios ou responder a pesquisas, por exemplo, seus dados de contato. 3.4 Seu uso do Cliente e do Site steam Coletamos uma variedade de informações através de sua interação compartilhada com os sites,
conteúdos e serviços fornecidos pela Steam. Os dados pessoais que coletamos podem incluir, mas não, informações sobre navegadores e dispositivos, dados coletados por interações eletrônicas automatizadas e dados de uso de aplicativos. Da mesma forma, vamos monitorar seus processos em sites
e e para verificar se você não é um bot e otimizar nossos serviços. 3.5 Seu uso dos Jogos e outras Assinaturas Para fornecer serviços, precisamos coletar, armazenar e usar uma variedade de informações sobre sua atividade em nossos Conteúdos e Serviços. As informações relacionadas ao conteúdo
incluem o seu ID do Steam, bem como o que é comumente conhecido como estatísticas de jogo. De acordo com as estatísticas do jogo, queremos dizer informações sobre suas opções de jogo, progresso no jogo, tempo de jogo e informações sobre o dispositivo que você está usando, incluindo o
sistema operacional que você está usando, configurações do dispositivo, identificações exclusivas do dispositivo e dados de incidentes. 3.6 Rastreamento de dados e cookies Usamos cookies, que são arquivos de texto colocados em seu computador e tecnologias similares (por exemplo, web beacons,
pixels, tags de publicidade e identificador de dispositivos) para nos ajudar a analisar como os usuários usam nossos serviços, bem como para melhorar os serviços que estamos fornecendo, para melhorar o marketing, análise ou funcionalidade do site. O uso de Cookies é padrão na internet. Embora a
maioria dos navegadores da Web aceite automaticamente cookies, a decisão de aceitá-lo ou não é sua. Você pode ajustar as configurações do seu navegador para evitar receber cookies ou fornecer notificações sempre que os cookies forem enviados para você. Você pode optar por não usar cookies
escolhendo as configurações apropriadas no seu navegador. O gerenciamento do uso de cookies para cada navegador é detalhado na seguinte página de ajuda: . No entanto, observe que se você fizer isso, você pode não ser capaz de acessar a funcionalidade completa de nossos sites. Quando você
acessa qualquer um de nossos serviços, nossos servidores gravam seu endereço IP, que são alguns que são automaticamente atribuídos à rede da qual seu computador faz parte. 3.7 Sugestões de conteúdo Podemos processar informações coletadas nesta seção 3 para que conteúdo, produtos e
serviços exibidos em páginas de lojas a vapor e em mensagens atualizadas exibidas no lançamento do Cliente Steam possam ser adaptados para atender às suas necessidades e conter sugestões e ofertas relevantes. Isso é feito para melhorar a experiência do seu cliente. Você pode impedir o
processamento de seus dados desta forma, desligando o carregamento automático da página da loja de vapor e notificações do Steam na seção Interface das configurações do cliente a vapor. Sujeito ao seu consentimento separado ou com permissão expressa sob as leis aplicáveis de e-mail
marketing, a Valve pode enviar uma mensagem de marketing sobre produtos e serviços fornecidos pela Valve para seu endereço de e-mail. Neste caso, também podemos usar suas informações coletadas para personalizar essas mensagens de marketing e coletar informações sobre se você as abre ou
não e o link em seu texto que você seguiu. Você pode optar por sair ou retirar seu consentimento para receber e-mails de marketing a qualquer momento, retirando o consentimento na mesma página que você forneceu anteriormente ou clicando no link de inscrição da Unsc fornecido em cada Email. 3.8
Informações necessárias para detectar violações Coletamos determinados dados necessários para detectar, investigar e prevenir fraudes, fraudes e outras violações da SSA e da lei aplicável (Violações). Esses dados são utilizados apenas para fins de detecção, investigação, prevenção e, sempre que
possível, ações sobre tais Violações e são armazenados apenas pelo período mínimo necessário para este fim. Se os dados mostrarem que ocorreu uma violação, armazenaremos dados adicionais para o estabelecimento, desempenho ou proteção de reivindicações legais dentro do prazo aplicável ou
até que uma ação legal relacionada a ela tenha sido resolvida. Observe que dados específicos armazenados para este fim não podem ser divulgados a você se a divulgação prejudicar o mecanismo através do qual detectamos, investigamos e evitamos tais Violações. 4. O tempo que armazenarmos
dados Só armazenaremos suas informações o tempo necessário para realizar os propósitos para os quais as informações são coletadas e processadas ou - no caso de a lei aplicável regulamentar períodos de armazenamento e retenção mais longos - para períodos de armazenamento e retenção
conforme exigido por lei. Seus Dados Pessoais serão então excluídos, interceptados ou anonimados, de acordo com a lei aplicável. Especificamente: Se você encerrar sua Conta de Usuário do Steam, seus Dados Pessoais serão marcados para exclusão, exceto para requisitos legais da extensão ou
outros propósitos legais atuais que determinam maior capacidade de armazenamento. Em certas circunstâncias, os Dados Pessoais não podem ser completamente excluídos para garantir a consistência da experiência de jogo ou do Mercado da Comunidade a Vapor. Por exemplo, as partidas que você
jogou afetam os dados de matchmaking de outros jogadores, e as pontuações não serão excluídas; em vez disso, sua conexão com essas partidas será permanentemente anonimato. Observe que a Valve é obrigada a reter certos dados de transação sob a lei comercial e por lei por um período de até
dez (10) anos. Se você retirar seu consentimento para o processamento de seus Dados Pessoais ou dados pessoais de seu filho, excluiremos seus Dados Pessoais ou, respectivamente, os Dados Pessoais do seu filho sem atraso não descendente na medida em que os dados pessoais são coletados e
processados com base no consentimento revogado. Se você expressar seu direito de se opor ao processamento de seus Dados Pessoais, revisaremos sua objeção e excluiremos seus Dados Pessoais que processamos para os fins para os quais você se opõe sem atraso não declarado, a menos que
haja outra base legal para processamento e retenção desses dados que existem ou a menos que a lei aplicável exija pedir-nos para reter os dados. 5. Quem tem acesso a válvulas de dados que não vendem Dados Pessoais. No entanto, podemos compartilhar ou fornecer acesso a cada categoria de
Dados Pessoais que coletamos conforme necessário para os seguintes fins comerciais. 5.1 A Valve e suas subsidiárias podem compartilhar seus Dados Pessoais entre si e usar na medida necessária para alcançar os propósitos listados no 2 acima. No caso de uma reorganização, venda ou fusão,
podemos transferir Dados Pessoais para terceiros relevantes de acordo com a lei aplicável. 5.2 Também podemos compartilhar seus Dados Pessoais com nossos provedores de serviços terceirizados que fornecem serviços de suporte ao cliente relacionados a bens, conteúdo e serviços distribuídos
através do Steam. Seus Dados Pessoais serão usados de acordo com esta Política de Privacidade e só é necessário para que isso realize serviços de suporte ao cliente. 5.3 De acordo com os padrões da Internet, também podemos compartilhar certas informações (incluindo seu endereço IP e
determinar o conteúdo do Steam que você deseja acessar) com nossos provedores de rede de terceiros que fornecem serviços de rede de distribuição de conteúdo relacionados ao steam e serviços de servidor de jogos. Nossos provedores de rede de entrega de conteúdo permitem a distribuição de
conteúdo digital que você solicitou, por exemplo, ao usar o Steam, usando um sistema de servidor distribuído que fornece conteúdo para você, com base em sua localização geográfica. 5.4 Google Analytics Nosso site usa o Google Analytics, um serviço de análise web fornecido pelo Google, Inc.
(Google). O Google Analytics usa cookies para ajudar o operador de sites a analisar como os visitantes usam o site. As informações geradas por cookies sobre o uso do site pelos visitantes serão frequentemente transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. Neste site, o
anonimato ip foi ativado. O endereço IP dos usuários que acessam o Steam será encurtado. Somente em circunstâncias excepcionais o endereço IP completo será transferido para servidores do Google nos Estados Unidos e encurtado lá. Em nome da operadora do site, o Google usará essas
informações com o objetivo de avaliar o site para os usuários, compilar relatórios sobre a atividade do site e fornecer outros serviços relacionados à atividade do site e uso da internet às operadoras de sites. O Google não vinculará o endereço ip transferido no contexto do Google Analytics a quaisquer
outros dados mantidos pelo Google. Você pode optar por não usar cookies escolhendo as configurações apropriadas no seu navegador. No entanto, observe que neste caso você pode não ser capaz de usar totalmente a funcionalidade deste site. Você pode saber mais sobre como o Google Analytics
coleta e usa www.google.com/policies/privacy/partners. Além disso, você pode impedir que o Google coleia e processe dados sobre o seu uso do site, baixando e instalando o plug-in do navegador através do seguinte link: . 5.5 Fornecemos certos dados relacionados à sua Conta de Usuário do Steam
para outros jogadores e nossos parceiros através da API Steamworks. Qualquer pessoa pode acessar essas informações consultando seu ID steam. No mínimo, o nome do personagem público que você escolheu para representá-lo no Steam e imagens avatar Você pode acessá-lo desta forma, bem
como se você tem uma proibição de trapacear em um jogo de jogador. O qualquer informação adicional sobre você pode ser controlada através de sua página de perfil de usuário da Comunidade Steam; Os dados disponíveis publicamente na página do seu perfil podem ser acessados automaticamente
através da API steamworks. Além das informações disponíveis publicamente, desenvolvedores de jogos e emissores têm acesso a certas informações da API do Steamworks diretamente relacionadas aos usuários do jogo em que operam. Essas informações incluem pelo menos a sua propriedade do
jogo em questão. Dependendo do serviço Steamworks realizado no jogo, ele também pode incluir suas informações de tabela de classificação, progresso no jogo, conquistas que você completou, informações de matchmaking do jogador, itens no jogo e outras informações necessárias para operar o jogo
e fornecer suporte para ele. Para obter mais informações sobre os serviços de steamworks que um determinado jogo implementou, por favor, revise a página da loja steamworks. Embora não compartilhemos pessoalmente, pessoalmente, eu sei informações sobre você através da API da Steamworks,
como seu nome real ou endereço de e-mail, qualquer informação que você compartilhe sobre si mesmo em seu Perfil De Vapor público pode ser acessada através da API Steamworks, incluindo informações que podem torná-lo i.m. i.a. 5.6 A comunidade steam inclui quadros de mensagens, fóruns e/ou
áreas de bate-papo onde os usuários podem trocar ideias e se comunicar entre si. Ao postar mensagens em um conselho, fórum ou área de bate-papo, observe que as informações estão sendo divulgadas online; então você está fazendo isso por sua conta e risco. Se seus Dados Pessoais publicados
em um de nossos fóruns da comunidade forem contra sua vontade, use o site de ajuda do Steam e a função de emissão de relatórios para solicitar a exclusão dos dados. 5.7 A Valve pode permitir que você vincule sua Conta de Usuário do Steam a uma conta fornecida por terceiros. Se você concordar
em vincular contas, a Valve poderá coletar e combinar as informações que você permite que a Valve receba de terceiros com as informações da conta de usuário do Steam na medida do permitido pelo seu consentimento naquele momento. Se vincular contas exigir a transmissão de informações sobre
sua pessoa da Valve para terceiros, você será notificado dela antes que o link ocorra e você terá a oportunidade de consentir com a vinculação e transmissão de suas informações. O uso de informações de terceiros estará sujeito a uma política de privacidade de terceiros que nós encorajamos você a
revisar. 5.8 A Valve pode liberar Dados Pessoais para cumprir uma ordem judicial ou lei e regulamentos que nos exijam divulgar tais informações. 6. Seus Direitos e Controles As Leis de Proteção de Dados da Área Econômica Europeia, Califórnia e outros territórios concedem aos seus residentes certos
direitos em relação aos seus Dados Pessoais. Enquanto outras jurisdições podem fornecer menos direitos legais, nós fornecemos projetado para tornar esses direitos disponíveis para clientes em todo o mundo. Para permitir que você implemente seus direitos de proteção de dados de uma maneira
simples, nós uma seção dedicada na página de suporte steam (Security Dashboard). Isso lhe dá acesso aos seus Dados Pessoais, permite que você edite e exclua-os conforme necessário, e se opõe ao uso de dados pessoais quando você acha que é necessário. Para acessá-lo, entre na página de
suporte do Steam em e selecione os itens do menu Minha Conta -&gt; Dados Relacionados à sua Conta Steam. Na maioria dos casos, você pode acessar, gerenciar ou excluir dados pessoais no Painel de Privacidade, mas também pode entrar em contato com a Valve com perguntas ou solicitações
através dos processos de contato descritos nas seções 8 e 10 abaixo. Como residente da Área Econômica Europeia, você tem os seguintes direitos em relação aos seus Dados Pessoais: 6.1 Acesso. Você tem acesso a dados pessoais que temos sobre você, ou seja, o direito de solicitar informações
gratuitas (i) se seus Dados Pessoais estão retidos ou não, (ii) acesso e/ou (iii) cópias de Dados Pessoais retidos. Você pode usar o acesso aos seus Dados Pessoais através do Painel de Privacidade. Se o pedido afeta os direitos e liberdades dos outros ou é claramente infundado ou excessivo, temos o
direito de cobrar uma taxa razoável (levar em conta os custos administrativos de fornecer informações ou comunicações ou tomar a ação solicitada) ou recusar-se a agir sobre o pedido. 6.2 Direito de ressuscitar. Se processarmos seus Dados Pessoais, acabaremos em garantir que vocês dados pessoais
sejam precisos e atualizados para os fins para os quais foram coletados. Se seus Dados Pessoais forem imprecisos ou incompletos, você pode alterar as informações fornecidas através da Página de Visão geral de privacidade. 6.3. Direito de excluir. Você tem o direito de excluir dados pessoais
relacionados a você se a razão pela qual podemos colecioná-los (ver seção 2. acima) não existe mais ou se há outra base legal para excluí-los. Para itens individuais de Dados Pessoais, edite-os através do Painel de Privacidade ou solicite a remoção através da página de suporte ao Steam. Você
também pode solicitar a remoção de sua conta de usuário steam através da página de suporte do Steam. Ao excluir sua Conta de Usuário do Steam, você perderá o acesso aos serviços do Steam, incluindo contas de usuário do Steam, assinaturas e informações relacionadas ao jogo associadas à sua
Conta de Usuário do Steam e a capacidade de acessar outros serviços que você está usando uma Conta de Usuário do Steam. Permitimos que você recupere sua Conta de Usuário do Steam para uma extensão de 30 (trinta) dias a partir do momento em que você solicitar a remoção de sua Conta de
Usuário do Steam. Essa função permite que você não perca sua conta por engano, devido à perda de informações de login da sua conta ou pela invasão. Durante a suspensão, poderemos completar atividades financeiras e outras que você possa ter antes de enviar uma solicitação para excluir a Conta
do Usuário do Steam. Após o período de renovação, os Dados Pessoais associados à sua conta serão excluídos na seção 4. 4. Em alguns casos, excluir sua Conta de Usuário steam e, portanto, excluir dados pessoais, é complexo. Especificamente, se sua conta tiver um relacionamento comercial com a
Valve, como por causa do seu trabalho para um desenvolvedor de jogos, você só poderá excluir sua Conta de Usuário do Steam depois de ter transferido essa função para outro usuário ou ter resolvido o relacionamento comercial. Em alguns casos, considerando a complexidade e o número de
solicitações, o prazo de exclusão de Dados Pessoais pode ser prorrogado, mas não mais do que dois meses. 6.4 Direito de protestar. Quando nosso processamento de seus Dados Pessoais é baseado em um interesse legítimo nos termos do artigo 6º(1) (f) do GDPR/seção 2.c) desta Política de
Privacidade, você tem o direito de se opor a esse processamento. Se você se opor, não processaremos mais seus Dados Pessoais, a menos que haja bases legais convincentes e comuns para o processamento, conforme descrito no artigo 21 do GDPR; especialmente se os dados forem necessários
para o estabelecimento, implementação ou proteção de reivindicações legais. Você também tem o direito de apresentar uma queixa na autoridade de supervisão. 6.5 O direito de restringir o processamento de seus Dados Pessoais Você tem o direito de restringir o processamento de seus Dados
Pessoais nas condições estabelecidas no artigo 18 do GDPR. 6.6 Direito de mover Dados Pessoais Você tem o direito de receber seus Dados Pessoais em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina e tem o direito de transmitir tais dados para outros controladores nas condições
estabelecidas no artigo 20 do GDPR. A Valve fornece seus Dados Pessoais em formato HTML estruturado através do Painel de Privacidade, conforme descrito acima. 6.7 Controle de seus dados pessoais Se as leis francesas de proteção de dados se aplicam a você, você tem o direito de estabelecer
diretrizes para a preservação, exclusão e transferência de dados pessoais após sua morte nos termos do artigo 40-1 da Lei nº 78-17, de 6 de janeiro de 1978, sobre Informação, Tecnologia, Arquivos de Dados e Liberdade Civil. 7. Crianças A idade mínima para criar uma Conta de Usuário steam é de 13
anos. A Valve não coletará intencionalmente dados pessoais de crianças menores de idade. No caso de certos países adotarem uma maior idade de consentimento para a coleta de Dados Pessoais, a Valve requer o consentimento dos pais antes que uma conta de usuário do Steam possa ser criada e
dados pessoais associados a essa conta sejam coletados. A Valve incentiva os pais a instruir seus filhos a nunca fornecer informações pessoais online. 8. Informações de contato Você pode entrar em contato com o oficial de proteção de dados da Valve no endereço abaixo. Enquanto revisamos
quaisquer solicitações enviadas pelo correio, observe que para combater fraudes, assédio e roubo de identidade, a única maneira de acessar, editar ou excluir seus dados é fazendo login com sua Conta de Usuário do Steam em e selecionando os itens do menu -&gt; Minha Conta -&gt; Ver dados da
conta. Valve Corporation Att. P.O. Box 1688 Bellevue Data Protection Officer, 98009 Representante Europeu para Questões de Proteção de Dados: Valve GmbH Att. Legal Rödingsmarkt 9 D-20459 Hamburg Germany 9. Informações adicionais aos usuários da Área Econômica Europeia, Reino Unido e
Suíça Valve e TR Technical Services Inc., uma subsidiária da empresa de propriedade dos EUA (genericamente conhecida como Valve) que cumpre com o Quadro de Proteção à Privacidade UE-EUA-EUA. O Quadro de Privacidade estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA diz respeito à
coleta, uso e retenção de informações pessoais transferidas da União Europeia e da Suíça para os Estados Unidos. A Valve certificou ao Departamento de Comércio que cumpre os Princípios de Privacidade. Se houver conflitos entre os termos desta política de privacidade e os Princípios de
Privacidade, os Princípios de Privacidade regem. Para saber mais sobre o programa de Proteção à Privacidade e ver nossa certificação, visite . Em conformidade com os Princípios de Privacidade, a Valve está comprometida em resolver reclamações sobre nossa coleta ou uso de suas informações
pessoais. Os indivíduos da UE e da Suíça com dúvidas ou reclamações sobre nossa Política de Privacidade devem entrar em contato com a Valve aqui. Se você tiver preocupações com privacidade ou uso de dados não resolvidos que não resolvemos satisfatoriamente, entre em contato com um
provedor de resolução de disputas de terceiros com sede nos EUA (gratuitamente) em . Conforme explicado no Documento de Proteção à Privacidade ( algumas reclamações remanescentes que não são resolvidas por outros meios podem estar sujeitas à arbitragem vinculante. Neste caso, uma opção
de arbitragem será oferecida a você. Os Princípios de Privacidade descrevem a responsabilidade da Valve por Dados Pessoais que, em seguida, transfere para um agente de terceiros. Como Regra, a Valve permanecerá responsável se agentes de terceiros processarem informações pessoais de forma
inconsistente com as Diretrizes, a menos que a Valve prove que não é responsável por eventos que resultem em danos. A Comissão Federal de Comércio tem jurisdição sobre a conformidade da Valve com o Escudo de Privacidade. 10. Informações adicionais aos usuários da California CCPA
concedem aos residentes da Califórnia certos direitos de privacidade em conexão com os Dados Pessoais que coletamos. Estamos comprometidos em respeitar esses direitos e cumprir com o CCPA. O seguinte explica esses direitos e a prática da Valve em relação a eles. O direito de saber. De acordo
com o CCPA, você tem o direito de nos pedir para divulgar quais dados pessoais coletamos, usamos, divulgamos e vendemos. O direito de solicitar a remoção. Você também tem o direito de solicitar a exclusão de Dados Pessoais de nossa propriedade, sujeito a certas exceções. Por favor, note que sua
solicitação para excluir dados pode afetar o uso de serviços de vapor em alguns e podemos nos recusar a excluir as informações pelas razões estabelecidas nesta Política de Privacidade ou com a permissão do outros direitos. O CCPA também dá aos californianos o direito de se recusarem a vender
seus Dados Pessoais. Como descrito na seção 5, não vendemos Dados Pessoais e não o fizemos nos últimos 12 meses. Você também tem o direito de receber notificação de nossas atividades em ou antes de coletar seus Dados Pessoais. Finalmente, você tem o direito de não ser discriminado por
implementar seus direitos sob o CCPA. seus direitos. Os principais meios de acessar, gerenciar ou excluir seus Dados Pessoais são através do Painel de Privacidade, conforme descrito na seção 6 desta Política. Os clientes também podem excluir sua Conta Steam e dados pessoais associados,
conforme descrito na seção 6.3 desta Política de Privacidade. Se você não conseguir acessar ou excluir dados através da Página de Visão geral de privacidade, você também pode entrar em contato conosco com uma solicitação para exercer esses direitos usando o formulário encontrado em . Para
verificar sua identidade, você precisará fazer login com sua Conta de Usuário do Steam para usar o formulário. Finalmente, você pode entrar em contato conosco mediante solicitação em questions@valvesoftware.com, no entanto, antes de fornecer acesso ou excluir quaisquer Dados Pessoais, com
base em uma solicitação recebida por e-mail, precisaremos verificar sua identidade usando o processo de Prova de Propriedade descrito em . Você pode especificar, por escrito ou através de uma autorização, um agente autorizado a fazer solicitações em seu nome para exercer seus direitos sob o
CCPA. Antes de aceitar tal solicitação de um agente, pediremos ao agente que forneça provas de que você os autorizou a agir em seu nome e podemos precisar que você verifique sua identidade diretamente conosco. Categorias, Fontes, Propósitos e Destinatários de Dados que coletamos. Nos últimos
12 meses, coletamos as categorias de Dados Pessoais descritas na seção 3 desta Política de Privacidade. Fontes das quais coletamos Dados Pessoais e os propósitos para os quais coletamos e processamos dados descritos nas seções 2 e 3. Nos últimos 12 meses, divulgamos para fins comerciais
cada tipo de Dados Pessoais com categorias de terceiros, conforme descrito na seção 5. Data revisada: 28 de julho, 2020 Página 9 DEALS FEATURED Mafia: Definitive Edition Desenvolvedor: Hangar 13 Publishing: 2K Todas as opiniões: Muito positivo (17342) Tom Clancy's Rainbow Six® Siege
Development: Ubisoft Montreal Publishing House: Ubisoft All review: Very positive (682,682,960) Desenvolvedor da Colheita de Ferro: KING Art Publisher: Deep Silver All Reviews: Mostly Positive (3.114) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie All Reviews: Mostly Negative (2.712)
STAR WARS™: Esquadrões Desenvolvedor MOTIVE: Publisher: Electronic Arts All Reviews: Positivo (15.551) Novo! - Navegue por especiais de inverno por gênero ou tema Veja todos os jogos da sua lista de desejos Não temos sugestões personalizadas para você agora Podemos recomendar uma
série de títulos diferentes uma vez que você jogou Jogos. Ainda procurando por mais? Confira um jogo aleatório. Não temos nenhuma sugestão para te mostrar aqui. Isso pode ser um erro, ou você pode não ter tempo de reprodução na gravação. Você pode bater refrescar, ou voltar uma vez que você
jogou um jogo. Talvez queira ver um jogo aleatório? Jogos?
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