
 
 

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS LEGAIS DO BATTLERITE para o 

Battlerite Royale  

 

Para que seu filho ou pessoa sob guarda legal jogue Battlerite Royale, nós precisamos do seu consentimento 

com o tratamento dos dados pessoais de tal pessoa e para fins de celebrar um contrato com um menor de 

idade. 

 

Se você tiver qualquer dúvida sobre este formulário, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco 

em dataprotection@stunlockstudios.com.  

 

Ao longo do fornecimento do jogo, trataremos idade, endereço de e-mail e dados pessoais tratados ao 

longo do fornecimento do jogo, conforme descrito na nossa Política de Privacidade. 

  

Idade e endereço de e-mail serão tratados no contexto da criação de uma conta, que é necessária para jogar 

Battlerite Royale. 

 

Somente usamos a idade do seu filho para verificar se ele possui idade suficiente para jogar o jogo. 

Usamos o endereço de e-mail do seu filho para verificar sua titularidade da sua conta Battlerite e para 

fornecer suporte técnico se surgir a necessidade.  

 

Por favor, leia, imprima, complete e assine, e envie uma cópia escaneada (ou uma foto claramente 

legível) do mesmo para dataprotection@stunlockstudios.com.  

 

Eu sou o(a) pai/mãe ou responsável legal de ______________________ (“Menor”) com nº ID da Steam 

_______________ 

 

Eu, através deste instrumento, consinto com o uso do Menor do videogame Battlerite Royale, e, como tal, com 

o tratamento dos dados pessoais do Menor pela Stunlock neste sentido. 

 

Além da autorização dada acima, sujeito ao consentimento do próprio Menor, e em conformidade com a 

Política de Privacidade, eu dou meu consentimento para o tratamento de dados pessoais referentes ao Menor 

para os fins selecionados abaixo: 

 

☐ Receber newsletters e outros conteúdos de marketing da Stunlock Studios AB no endereço de e-mail do 

Menor. 

 

Compras associadas com o jogo são executadas pela nossa plataforma e pela fornecedora de serviços de 

pagamento, que podem ter limites de idade separados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dataprotection@stunlockstudios.com
https://cdn.battlerite.com/legal/Privacy_Policy_Battlerite_Royale.pdf
mailto:dataprotection@stunlockstudios.com
https://cdn.battlerite.com/legal/Privacy_Policy_Battlerite_Royale.pdf


 
 

O direito de retirar o consentimento   

 

Você e o Menor possuem o direito de retirar o consentimento de vocês a qualquer momento, em conformidade 

com o Artigo 18, IX da LGPD. Se vocês retirarem o consentimento de vocês acima, nós cessaremos o 

tratamento dos dados pessoais do Menor para os fins em relação aos quais você retirou o seu consentimento, 

salvo se tivermos uma obrigação legal de manter alguns ou parte dos dados. A retirada do seu consentimento 

não afeta a legalidade do tratamento baseado no seu consentimento antes da sua retirada. 

 

Se você quiser saber mais sobre como nós tratamos dados pessoais e os seus direitos e os direitos do seu 

filho ou da pessoa sob a sua guarda neste contexto, visite a nossa Política de Privacidade. 

 

 

 

Pai/Mãe ou Responsável Legal 

 

 

__________________________________                                      _____________________________ 

 

Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável Legal                          Data e local 

 

 

__________________________________ 

 

Nome Impresso do Pai/Mãe ou Responsável Legal 
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