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Sobre a eTLipse
eTLipse Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. é uma empresa localizada no
Brasil, especializada em instrução, consultoria e serviços de desenvolvimento de software para a
Indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção.

Sobre nosso software
TL Elements – Suíte de automação para Revit® é um aplicativo complementar fornecido por
assinatura paga e anual que aprimora a experiência dos usuários do Autodesk Revit®, oferecendo
um conjunto de ferramentas de automação para filtragem de elementos, acabamento de
salas/edifícios, inserção de estruturas, operações de sólidos, manuseio de peças e modelagem de
arquitetura expressa.

Sobre seus dados e informações pessoais
Para adquirir uma subscrição de TL Elements, você deverá ter uma conta no serviço CumulusGate®
Licensing, que irá recolher os dados pessoais do utilizador de acordo com a sua própria política de
privacidade e para garantir o funcionamento seguro da funcionalidade de
autenticação/autorização que é usado pelo TL Elements.
Uma vez que você tenha adquirido uma assinatura do TL Elements, ao instalar e executar nosso
software, você só será solicitado a fornecer dados de autenticação, que geralmente é um e-mail
(ou nome de usuário) e uma senha registrada no serviço CumulusGate® Licensing. Nenhuma outra
informação pessoal ou dados de pagamento são necessários.
Conforme mencionado, nosso software contém um recurso de autenticação/autorização de
terceiros que nos fornece as seguintes informações pessoais do usuário:
•

Nome de usuário, e-mail e senha para o aplicativo.

•

Identificação do dispositivo, para evitar uso múltiplo em uma única conta.

•

Datas de assinatura, último acesso e expiração da licença.

•

Status dos períodos de avaliação e assinatura.

Essas informações são úteis não apenas para fins de autenticação/autorização, mas também para
fornecer suporte e atender às solicitações do usuário.
Além do processo de autenticação/autorização, o código do nosso software é totalmente focado
na mecânica da Interface do Usuário e nas transações e processos de modelagem do Revit®.
Além do serviço de autenticação/autorização, nosso software não transfere nenhum tipo de
arquivo de log de coleta de dados, como cookies e outras ferramentas semelhantes do seu
computador.
Nosso software inclui links externos para nossa página institucional, que apresenta material de
apoio e instrucional, além de ofertas de outros produtos e serviços da empresa.
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O arquivo de instalação do TL Elements também pode ser obtido pela Autodesk® App Store.
Neste caso, as únicas informações pessoais que podemos acessar são fornecidas pela Autodesk®
App Store uma vez que o usuário tenha baixado o arquivo de instalação do nosso produto, sendo
essas informações pessoais as seguintes: nacionalidade, idioma, nome, sistema operacional, nome
da empresa, e-mail, data, hora e quantidade de downloads, quando fornecidos pelo usuário.

Sobre o uso de suas informações pessoais
Além da própria política de privacidade da Autodesk® App Store e do CumulusGate® Licensing e
nossa mecânica de suporte e autenticação/autorização, o uso dos dados pessoais mencionados
está limitado à pesquisa, armazenamento e comunicação privada da eTLipse com os usuários
(atualizações de software, novas ferramentas e serviços oferecidos e anunciados por e-mail).
Nenhum compartilhamento ou uso público é feito com as informações do usuário fornecidas pela
Autodesk® App Store ou pelo serviço CumulusGate® Licensing.

Sobre seus direitos
Você, como usuário, tem todo o direito de exigir a recuperação, atualização, transferência,
consulta, retificação e/ou exclusão de qualquer um de seus dados pessoais armazenados em
qualquer um de nossos bancos de dados, ciente de que essas informações são essenciais para o
bom funcionamento de nossas ferramentas e serviços.

Sobre esta Política
Esta Política se aplica a cada recurso e ferramenta oferecidos no software TL Elements – Suíte de
automação para Revit®, bem como a todo serviço e recurso que este produto eventualmente
utilizar na página web e bancos de dados da eTLipse. Ao utilizar este produto e seus serviços
relacionados, você concorda com os termos e condições propostos neste documento.
Esta Política de Privacidade para este produto específico mantém seus efeitos até que uma mais
nova seja lançada. Reservamo-nos o direito de alterar ou atualizar seus termos a qualquer
momento, tendo em vista sua conformidade com os regulamentos internacionais e locais
adequados.

Contato
Para qualquer esclarecimento, explicação, reclamação, objeção, crítica ou sugestão, por favor,
envie-nos um e-mail: info@etlipse.com.
Você sempre pode visitar nosso site também: www.etlipse.com.
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