
 
 

 

Obrigado por permitir que seu filho crie uma conta online na Wizards of the Coast e participe dos eventos de jogos 
organizados da Wizards. Nossos jogadores são membros de uma comunidade global unida por uma paixão em comum 
por jogos digitais e de mesa como Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Duel Masters e Kaijudo. Leia o 
formulário de consentimento com atenção, pois ele explica quais informações nós coletamos dos seus filhos e como 
essas informações são usadas, divulgadas e guardadas.   
 
Estamos coletando suas informações de contato para completar a criação da conta do seu filho e obter seu consentimento para nossas práticas de informações. 
Qualquer informação coletada de seu filho só será usada mediante seu consentimento, que pode ser revogado a qualquer momento (leia o último parágrafo deste 
formulário para ver como fazer isso). Além disso, se você não nos devolver o formulário de consentimento preenchido dentro de sete dias da criação da conta de seu 
filho, a conta e qualquer informação associada a ela serão apagadas. Quando a conta for criada, ele poderá postar em fóruns online relacionados aos jogos da 
Wizards e competir em eventos de jogo organizado. A conta de seu filho estará sujeita aos termos e condições da Wizards detalhados aqui: 
http://company.wizards.com/tou. Quando seu filho jogar em um evento, ele receberá pontos que serão computados em um ranking na comunidade mundial de seu 
jogo favorito. Os rankings dos jogadores são guardados em bases de dados de jogo organizado. Nós atribuímos a cada jogador um número DCI (um número único que 
é ligado à história de jogo dele) que acompanha o histórico de jogos, e nós classificamos os jogadores baseados nesse histórico de várias formas diferentes, inclusive 
globalmente, nacionalmente, regionalmente e por área metropolitana. Os rankings dos jogadores ficam publicamente disponíveis em nosso website e incluem o 
nome completo do jogador e seu país. Nós também reportamos resultados de torneios em artigos de notícias online em nossos sites. Se seu filho participar de um 
jogo organizado, você consente que o nome e o país dele apareçam em rankings online e artigos de notícias. 
 
A grande maioria dos eventos de jogo organizado são feitos por organizadores de torneios independentes, como donos de lojas locais ou fãs do jogo. Para facilitar o 
jogo organizado, a Wizards fornece a esses organizadores independentes várias ferramentas, inclusive um software de pareamento e relato de resultados. Nós 
também fornecemos a esses organizadores uma ferramenta de busca de jogadores, que permite que os organizadores de torneio identifiquem jogadores 
interessados nos eventos futuros. Caso o seu filho esqueça o número DCI dele (necessário para jogar em um evento), o organizador de eventos poderá colocar o 
nome dele, a cidade, o estado ou o código postal na ferramenta de busca de jogadores para encontrar o número DCI dele. Ao obter as informações básicas de 
localização (cidade, estado e código postal), nós podemos garantir que os sistemas de ranking permaneçam consistentes e precisos. Se percebermos uma 
discrepância nos rankings ou em outra informação de torneio em um evento no qual seu filho participou, podemos entrar em contato com ele para verificar 
informações sobre o evento.  
 
Nós também informamos aos jogadores sobre os lançamentos de produtos, torneios e eventos futuros. Nós não vendemos informações sobre os jogadores, mas 
podemos compartilhar essas informações com terceiros que enviam emails administrativos e de marketing ou realizam pesquisas em nosso nome. Se você não quiser 
que seu filho receba informações sobre jogos, eventos ou participe de pesquisas, coloque suas iniciais aqui __________ (esta configuração também pode ser alterada 
no sistema de conta online de seu filho). Nós manteremos a capacidade de entrar em contato com você ou seu filho com informações administrativas (ex. novos 
cálculos de rankings, atualização de termos e condições, etc.)  
 
Nosso sistema de jogo organizado é global e como tal, as informações fornecidas por você à Wizards podem ser transferidas internacionalmente e de seu país ou 
jurisdição para outros países e jurisdições pelo mundo. Ao retornar este formulário para a Wizards, você consente expressamente a transferência dessas informações. 
o uso de informações de jogadores é regido por nossa política de privacidade, localizada aqui: http://company.wizards.com/privacy.  
 
Pais e guardiões legais podem rever informações pessoais coletadas sobre seus filhos, solicitar que sejam apagadas, revogar o consentimento de uso ou se recusar a 
permitir coletas futuras ou uso das informações. Para fazer isso, entre em contato conosco em company.wizards.com/contactus. 
 
Eu declaro e garanto que as informações fornecidas abaixo são verdadeiras e precisas, e são fornecidas com o propósito de consentir o registro da conta do meu 
filho e a participação dele nos sites da Wizards e em seu sistema de jogo organizado.  
 
Informações da conta do filho (Imprima todas as informações, exceto a assinatura.)   
 
Nome: ______________________________________ 

 
Inicial do nome do meio: _______ 

 
Sobrenome: _____________________________________ 

 
Número DCI: _______________________________________________ 

 
Data  de nascimento: __________________________________________________ 

 
Endereço: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ______________________________________ 

 
Estado/Província: ______________   Código postal: _____________________ 

 
País: ____________ 

 
E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
Telefone: ______________________ 

 
 
Informações do pai/ guardião (as informações fornecidas são apenas para o consentimento e só serão compartilhadas com terceiros conforme a política de 
privacidade da Wizards(http://company.wizards.com/privacy)) 
 
Nome: __________________________________________________________________ 

 
Sobrenome: ________________________________________________ 

 
E-mail: __________________________________________________________________ 

 
Telefone: ________________________________________ 

 
Assinatura: ______________________________________________________________ 

 
Data: _____________________________________________ 

ENVIE POR EMAIL UMA CÓPIA ESCANEADA OU UMA FOTO DESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO PARA CHILDACCOUNTS@WIZARDS.COM 
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