POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DIREITOS DE PRIVACIDADE
Esta é a política de privacidade ("Política de Privacidade") que descreve nossas práticas de
privacidade para o site específico da Internet, aplicativo ("app") ou outro serviço interativo que
inclui um link autorizado para esta Política de Privacidade e todos os outros sites, aplicativos e
outros serviços interativos que você possa utilizar e que são oferecidos especificamente pela
marca PORTA DOS FUNDOS que está sendo oferecido neste site, aplicativo ou outro serviço
interativo (coletivamente, todos esses sites, aplicativos e outros serviços interativos, "Site", "nós"
ou “nosso”).
O Site é de propriedade, operado e / ou oferecido pela Porta dos Fundos Produtora e Distribuidora
Audiovisual S.A. (“PDF”)
Este Site juntamente com o canal de conteúdo da PDF serão referidos coletivamente como o
"Canal".
Esta Política de Privacidade está destinada a explicar as nossas práticas de privacidade e abrange
as seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

Quando Esta Política é Aplicável
Lei Aplicável / Transferência / Processamento de Dados
Quais Informações São Coletadas
Como Coletamos as Informações Usadas
Suas Opções
Mensagens de Texto e Promoções de Marketing
Compartilhamento e Divulgação de Informações
Revisão, Atualização ou Exclusão de Determinadas Informações
Proteção de Informações
Alterações na Política de Privacidade e Notificação
Disposições Gerais

QUANDO ESTA POLÍTICA É APLICÁVEL

Esta política se aplica:





Sempre que você acessar o Site seja por meio de um computador pessoal, dispositivo
móvel ou qualquer outra tecnologia ou dispositivos conhecidos ou futuramente
desenvolvidos ou descobertos ("Dispositivo");
Quando você estiver acessando o Site como um usuário registrado (se for oferecido opção
de registro no Site) ou mesmo como usuário não registrado no Site;
Para todas as Informações coletadas pelo Site, a não ser que de outra forma especificado,
bem como qualquer informação coletada por qualquer outra empresa;
Para a coleta, utilização ou outro processamento de informações combinadas ou não,
recolhidas pelo Site ou de outras fontes, tais como informação recebida, por exemplo,
quando coletada em um local físico), ou por outro de nossos produtos e serviços,
empresas de marketing ou Anunciantes; e
Este Política de Privacidade permanecerá em pleno vigor mesmo se o uso ou participação
no Site ou qualquer serviço particular, recurso, função ou atividade promocional
oferecidos através do Site venha terminar, expirar, cessar, ser suspenso ou desativado
por qualquer motivo.

2.

LEI APLICÁVEL / TRANSFERÊNCIA / PROCESSAMENTO DE DADOS

O Site foi concebido e é dirigido para o público brasileiro, sendo governado e operado de acordo
com as leis do Brasil. Não nos responsabilizamos pela conformidade da operação deste Site com
as leis ou regulamentos de outras nações.
Ao utilizar ou participar deste Site ou de quaisquer recursos, atividades ou serviços oferecidos,
você concorda com nossas práticas de privacidade, conforme descrito nesta Política de
Privacidade, mas você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento.
Certos produtos ou serviços oferecidos por este Site podem estar sujeitos a práticas de
privacidade adicionais, tais como práticas sobre como a Informação é coletada, usada,
compartilhada e / ou transferida por tais produtos ou serviços e / ou como você pode limitar o
fornecimento de tais Informações ("Declarações Adicionais de Privacidade"). Essas Declarações
de Privacidade Adicionais, se houver, serão fornecidas a você em conjunto com esses produtos e
serviços e serão entendidas como incorporadas nesta Política de Privacidade. Caso haja um
conflito entre esta Política de Privacidade e uma Declaração Adicional de Privacidade para a
atividade na qual você optar por participar, a Declaração Adicional de Privacidade deverá reger.
Ao usar este Site, participar de qualquer atividade do Site e / ou nos fornecer suas Informações
Pessoais e Outras Informações, você: (i) consente no armazenamento e / ou processamento
destas informações, inclusive com a transferência para os EUA; (ii) tem ciência e concorda que a
legislação dos EUA pode fornecer um padrão de proteção menor para dados pessoais do que as
leis de sua localização e (iii) entende que coletamos, transferimos, armazenamos, processamos
e/ou lidamos com suas informações de acordo com esta Política de Privacidade. Note que
manteremos segurança física, eletrônica, processual e comercial razoáveis para proteger suas
Informações. Por conseguinte, você renuncia a quaisquer reclamações relacionadas ao
processamento de suas Informações Pessoais ou Outras Informações de acordo com esta Política
de Privacidade que possam surgir sob as leis e regulamentos que se aplicam a você em qualquer
outro País ou jurisdição.
3.

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS.

Quando usamos o termo "Informações Pessoais" fazemos referência às informações que
permitiriam alguém identificá-lo ou contatá-lo, como o seu nome completo, endereço postal, email, número de telefone, incluindo qualquer informação financeira que você fornecer ao solicitar
nossos serviços de comércio eletrônico tais como compras no aplicativo. Quando usamos o termo
“Outras Informações”, fazemos referência a quaisquer outras informações que não sejam as
Informações Pessoais, que possam ser coletadas sobre você (Informações Pessoais e Outras
Informações, em conjunto, as “Informações”).
3.1. Informações que coletamos fornecidas por você.
3.1.1 Registro do Usuário; Registo através de Rede de Mídia Social de Terceiros. Se
oferecermos aos usuários a opção de registrar no Site, poderá haver algumas opções de
registro, tais como: (i) registro direto no Site; (ii) registro através de aplicações de mídias
sociais de terceiros; (iii) registro único para acesso a todos os serviços. Independente da
opção de registro, será necessário que você use um nome de usuário e uma senha préexistentes (“ID de usuário") ou selecione um novo ID de usuário.
3.1.1.1
Registro no Site. Para o registro do site, você deverá selecionar um ID de
usuário e pode lhe ser solicitado fornecer outras informações, como seu endereço
de e-mail e data de nascimento. Informações adicionais podem ser solicitadas e / ou
necessárias durante o processo de registro. Depois de ter se registrado no Site,
poderemos reconhecê-lo quando visitar outros sites, aplicativos ou outros serviços
interativos através de dispositivos, quando você efetua log0in, e permitir que você

use o registo único para se registar e fazer login em outros sites, aplicativos ou outros
serviços interativos, mas observe que outros sites, aplicativos ou outros serviços
interativos podem exigir requisitos adicionais ou diferentes para a adesão, como por
exemplo idade mínima.
3.1.1.2
Registro através de Aplicações de Mídias Sociais de Terceiros. Nós
podemos oferecer a capacidade de conectar-se ao site, usando credenciais de
aplicações de mídia social de terceiros (“MST”). Se você optar por acessar este Site
através de um MST, você pode ser obrigado a fornecer todas ou algumas
informações do formulário de inscrição do Site e o uso do Site será regido de acordo
com a Política de Privacidade do MST, bem como por esta Política de Privacidade e
os Termos de Uso deste Site. Observe que o MST pode definir requisitos de adesão
adicionais ou diferentes dos estabelecidos neste Site, como idade mínima por
exemplo. No entanto, não somos responsáveis pelo uso do MST, nem pela exatidão
ou uso de qualquer informação que você possa divulgar ou receber através de um
MST ou de terceiros relacionados ao MST. Se você usar um MST para fazer login,
poderemos receber certas informações do MST e o uso destas Informações será
regido pelas políticas relevantes do MST e pelas permissões que você nos der sobre
suas Informações, incluindo, mas não se limitado aos estabelecidos nesta Política de
Privacidade. Se você tiver dúvidas sobre um determinado recurso, função ou serviço
de um Site de Terceiro, você pode entrar em contato conosco, conforme
estabelecido na Seção 12.2 abaixo.
Depois que você se registra no Site através do MST, poderemos reconhecê-lo quando
visitar outros sites da PDF, aplicativos ou outros serviços interativos e permitir que
você use o Registro Único para se registrar e fazer login nestes Sites, aplicativos ou
outros serviços interativos.
3.1.1.3 Registo Único. Se você ainda não estiver registrado no Site, mas estiver
registrado em outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos através de
qualquer um dos métodos acima, poderemos permitir que você use seu ID de usuário
de outros sites PDF, aplicativos ou outros serviços interativos para registar e entrar
neste Site ("Registro Único"), mas tenha em atenção que este Site pode estabelecer
requisitos adicionais ou diferentes para a adesão, tais como a idade mínima.
Observe também que, para sua privacidade e segurança on-line, se outras pessoas
tiverem acesso ao seu dispositivo, recomendamos que se desconecte de sua conta
depois de visitar qualquer dos sites, aplicativos ou outros serviços interativos
associados.
3.1.2 Com relação a certos recursos e funções. Também podemos fornecer acesso a
determinados recursos ou funções do Site, como a opção de participar de comentários,
compras (incluindo compras no aplicativo) e páginas de perfis de membros. Para se
inscrever ou participar desses recursos ou funções, talvez seja necessário que nos forneça
determinadas Informações sobre você para que possamos personalizá-las e / ou permitir
que você use tais recursos e funções.
Por exemplo, se houver a oferta de serviços de comércio eletrônico neste Site, e você
solicitar qualquer de nossos produtos ou serviços por este Canal, além de seu nome e
informações de contato, nós (ou nossos provedores de serviços operacionais que
fornecem o serviço de comércio eletrônico) também podemos coletar e / ou manter seu
endereço de faturamento, endereço de remessa, seleções, cartão de crédito ou outras
informações de instrumento de pagamento, número de pedido e informações sobre o
endereço de internet do seu computador e website que podem ter encaminhado ou
direcionado ao Site (por exemplo, o URL de referência).
O Site também pode fornecer recursos, funções e / ou serviços movidos por um MST ou
outro terceiro. Por exemplo, Informações podem ser divulgadas a um MST através de

plug-ins oferecidos por tais MST (como Likes, Shares ou comentários). Tenha cuidado
ao usar qualquer MST ou outro serviço de terceiros e familiarize-se com as políticas e
acordos do MST ou de terceiros, se houver, que regem tal uso.
3.1.3 Em relação a promoções como Concursos e Sorteios. Poderá haver um processo de
registro separado para acessar promoções, tais como concursos e sorteios que podem
exigir o preenchimento de informações especificas, tais como: seu nome e sobrenome,
endereço, cidade, estado e CEP, endereço de correio eletrônico, número de telefone e
data de nascimento. Informações adicionais podem ser solicitadas, dependendo da
Promoção específica. A página de entrada e / ou as Regras da Promoção devem fornecer
os requisitos específicos. Você também poderá receber Promoções especiais ou ofertas
de nossos anunciantes, patrocinadores ou parceiros promocionais ("Anunciantes"), como
resultado do uso do Site em conexão com essas Promoções.
3.2 Informações coletadas através do uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento.
Este site e/ou terceiros podem utilizar “cookies”, “web beacons”, objetos Flash
compartilhados locais e outras tecnologias de rastreamento similares (coletivamente,
"Tecnologias de Rastreamento") para coleta de informações automaticamente ao
navegar no Site e na web. "Cookies" são tipicamente html ou arquivos de texto baseado
no navegador ou outros arquivos (e muitas vezes referidos como cookies do navegador)
que ajudam a armazenar informações, preferências e / ou atividade do usuário. Os "Web
beacons" (também conhecidos como tags de imagem, gif, pixels de rastreamento ou web
bugs) são peças pequenas de códigos usados para coletar dados, como contagem de
visualizações de página, exibições de promoção ou respostas publicitárias. Objetos de
compartilhamento local Flash ("LSOs") (também conhecidos como Flash cookies e usado
se o Adobe Flash estiver instalado) são textos ou outros arquivos que ajudam a armazenar
preferências do usuário e / ou atividade.
Essas Tecnologias de Rastreamento coletam dados de "fluxo de cliques" e outras
informações adicionais sobre o uso e as visitas ao site (tais como suas visitas nas páginas
do Site, tipo de navegador, tipo de sistema operacional utilizado, data e hora de exibição,
o uso das nossas funções, preferências e histórico de compras) ou outros sites, aplicativos
e serviços interativos.
Através destas Tecnologias de Rastreamento, podemos coletar essas Outras Informações
em várias sessões deste Site e em outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos,
como obter ou acessar seu endereço IP (que é automaticamente atribuído a qualquer
dispositivo e/ou combinação de navegador de Internet que você usa para acessar o Site)
e / ou definir ou acessar algum outro identificador exclusivo, plataforma e / ou Internet
do dispositivo que você usa para acessar o Site ("Identificador"). Por exemplo, podemos
definir um identificador alfanumérico exclusivo para o seu computador doméstico no
Firefox ou acessar um identificador fornecido por uma plataforma móvel, como um
aplicativo ou identificadores de publicidade oferecidos pela Apple. Suas Informações
Pessoais não são coletadas como parte deste processo, mas podemos combinar
quaisquer Outras Informações que coletamos usando Tecnologias de Rastreamento e
associá-las a seus Dados Pessoais (como o seu ID de Registro Único) e / ou com outros
identificadores únicos não identificáveis pela PDF ou terceiros.
3.2.1 Uso de Tecnologias de Rastreamento para Coleta de Informações por este Site
Ao visitar o Site, seja como usuário registrado ou não, você reconhece e compreende
que está nos dando o seu consentimento para rastrear suas atividades e seu uso do Site
e de outros sites, aplicativos ou serviços interativos por meio dessas Tecnologias de
Rastreamento e que poderemos utilizar estas Tecnologias de Rastreamento nos e-mails
que enviamos para você. Consulte a seção Suas Escolhas abaixo para obter mais
informações sobre como você pode retirar esta concordância para determinados fins.
Como já dissemos, nós utilizamos as Tecnologias de Rastreamento para nos permitir
coletar e utilizar as informações descritas na Seção 4.2 "Outras informações coletadas por

nós" em "Como as informações coletadas são usadas" abaixo. Por exemplo, utilizamos
Tecnologias de Rastreamento para ativar o Registro Único, para evitar que você veja as
mesmas propagandas repetidas vezes ou veja anúncios em demasia, para personalizar
sua experiência no Site, fornecendo publicidade personalizada relevante, e-mail
marketing e outros conteúdos ou para lembrar sua opção por não receber a publicidade
personalizada.
3.2.2 Utilização por terceiros de Tecnologias de Rastreamento para coletar informações
Este Site também pode usar uma variedade de redes de publicidade de terceiros,
intercâmbios de dados, plataformas de gerenciamento de dados, plataformas de
fornecimento, intercâmbios de anúncios, provedores de serviços de medição de tráfego
ou de audiência, provedores de serviços de análise de marketing e outros terceiros
(coletivamente, “Provedores de Serviços Terceirizados") Para, por exemplo, facilitar
anúncios personalizados ("Publicidade Personalizada") e / ou outros conteúdos, publicar
anúncios no Site e / ou medir e analisar a eficácia da publicidade ou do conteúdo e / ou
tráfego no Site. A Publicidade Personalizada nos permite, entre outras coisas, fornecer
anúncios sobre produtos e serviços nos quais você possa ter interesse, com base em suas
visitas ao Site, outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos.
Os Provedores de Serviços de Terceiros, bem como os Anunciantes e outros terceiros,
podem possuir suas próprias Tecnologias de Rastreamento, tendo acesso à suas
informações através de seu Dispositivo, de acordo com suas escolhas sobre as
Tecnologias de Rastreamento (consulte a seção "Tecnologias de Rastreamento Definidas
por Terceiros Prestadores de Serviços e Anunciantes" e "Mais informações sobre como
gerenciar tecnologias de rastreamento" abaixo) e / ou podem coletar ou acessar
informações sobre você e suas atividades on-line ao longo do tempo e em diferentes sites
enquanto você estiver utilizando o Site.
Podemos também solicitar a assistência de Provedores de Serviços Terceirizados para que
o Site possa utilizar Tecnologias de Rastreamento. Na medida necessária para fornecer
serviços básicos de publicidade, como controlar a frequência com que você vê anúncios
ou garantir que você não veja o mesmo anúncio repetidamente, por exemplo. Podemos
solicitar o auxílio desses Provedores de Serviços Terceirizados para criar, personalizar ou
modificar o acompanhamento Tecnologias definidas pelo Site. Consulte também a Seção
5.2.1 para obter mais informações sobre o uso deste Site do software de medição de
propriedade Nielsen para coletar e usar métricas de visualização de vídeo e outras
informações.
Exceto na medida necessária para fornecer serviços ao Site, os Provedores de Serviços
Terceirizados não têm acesso às Tecnologias de Rastreamento definidas pelo Site, mas
podemos fornecer aos Provedores de Serviços Terceirizados certas Outras Informações
coletadas pelas Tecnologias de Rastreamento definidas pelo Site para que ofereçamos
Publicidade Personalizada ou para que os Prestadores de Serviços Terceirizados forneçam
outros serviços ao Site, como medir ou analisar a publicidade ou a efetividade do
conteúdo ou o tráfego no Site. Por exemplo, para analisar o tráfego no Site, podemos
fornecer a nossos Provedores de Serviços Terceirizados certas informações que
coletamos sobre sua interação com o Site juntamente com um Identificador para que o
Prestador de Serviços Terceirizado possa fornecer serviços de análise ao Site e / ou para
nós.
4.

COMO COLETAMOS AS INFORMAÇÕES USADAS.
Conforme estabelecido nesta Política de Privacidade, podemos compartilhar Informações
com terceiros parceiros ou afiliados da PDF.
4.1 Informações pessoais. Nós E terceiros parceiros ou afiliados da PDF poderemos utilizar as
Informações Pessoais que coletamos de você de diversas maneiras, incluindo:

















Enviando e-mails de marketing promocional, boletins informativos ou, relacionados
às "Mensagens de texto de marketing e promoções", conforme seção abaixo,
mensagens de texto oferecendo bens e / ou serviços que podem ser de interesse para
os usuários (incluindo notificações push no caso de um aplicativo), podendo ser
fornecidos pelo Site, pela PDF ou por terceiros (por exemplo, podemos enviar e-mail
sobre um produto vendido por um terceiro ou sobre um novo conteúdo da PDF);
Para processar o seu registro no Site, por exemplo, ao verificar se seu endereço de email está ativo e válido ou reconhecê-lo através de Dispositivos através do Registro
Único como um membro registrado existente deste Site ou outro da PDF, aplicativo
ou outro serviço interativo;
Ao entrar em contato com você a respeito da administração de sua conta, de
quaisquer serviços, recursos ou funções que tenha optado por usar, quaisquer
Promoções nas quais tenha participado, quaisquer bens e / ou serviços que tenha
encomendado através de serviços de comércio eletrônico (incluindo compras no
aplicativo) disponíveis no Site, ou quaisquer outras transações realizadas com o Site;
Ao permitir que você participe das áreas públicas e / ou outras funcionalidades do
Site;
Ao responder suas perguntas ou outras solicitações;
Ao contatá-lo com relação ao seu uso do Site, para fins informativos relacionados ao
Site ou, a nosso critério, a respeito de mudanças nas políticas do Site;
Para melhorar o Site ou nossos serviços e para fins comerciais internos;
Para adaptar sua experiência e / ou customizar o que você vê ao visitar o Site e / ou
outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos entre Dispositivos, de
propriedade, operados e / ou fornecidos pela PDF ou por terceiros (por exemplo, ao
fornecer recomendações sobre o conteúdo ou anúncios, e-mails ou outros conteúdos
de maior interesse para você);
Ao guardar o seu ID de utilizador ou outras informações pessoais, para que não tenha
repetir estas informações sempre que voltar ao Site;
Ademais para manutenção e administração do Site; e
Para outros fins divulgados no momento em que você fornece as Informações
Pessoais (por exemplo, conforme estabelecido nas Regras de qualquer Promoção que
você se inscrever).

4.2. Outras Informações Coletadas por Nós. Nós usamos as Outras Informações que
coletamos de você de várias maneiras, incluindo:
 Para manter a contagem de suas visitas ao Site ou aos sites, aplicações ou outros
serviços interativos do Site, sites de anunciantes ou parceiros;
 Acumulando e relatando informações estatísticas agregadas relacionadas ao Site e à
atividade do usuário;
 Ao analisar, determinar ou antecipar os recursos, páginas da Web, produtos e
serviços de preferência dos usuários, nos ajudando a operar o Site e/ou outros sites,
aplicações ou outros serviços interativos, melhorando e aprimorando nossos serviços
e o Site e/ou aplicações ou outros serviços interativos da PDF ou de terceiros, e
exibindo informações de publicidade e marketing (por exemplo, para fornecer
anúncios de interesse para você, para analisar a eficácia dos anúncios, para avaliar o
apelo de determinado conteúdo a nosso público-alvo geral e para compreender as
suas interações com as mensagens de e-mail que enviamos e o de acordo com o
conteúdo destas mensagens (como os links clicados em Marketing e e-mails
promocionais que enviamos e se tais mensagens foram abertas ou encaminhadas));
 Para elaboração de relatórios estatísticos;














Permitindo que você participe das áreas públicas e / ou outras funcionalidades do Site
(por exemplo, ao usar carrinhos de compras no Site);
Melhorando os nossos serviços, o Site e / ou outros websites, aplicações ou outros
serviços interativos e para fins internos de negócio;
Adaptando sua experiência e / ou customizando o que você vê ao visitar o Site e / ou
outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos entre Dispositivos, de
propriedade, operados e / ou fornecidos pela PDF ou por terceiros (por exemplo, ao
fornecer recomendações sobre o conteúdo ou fornecer anúncios, e-mails ou outros
conteúdos de maior interesse para você);
Salvando certas Outras Informações para sua comodidade ao retornar ao Site (por
exemplo, reconhecendo seu usuário, aplicando certas configurações ou preferências
que você optou neste Site ou em outros sites PDF, lembrando a sua senha em áreas
protegidas e guardando as definições do seu jogo online ou vídeo);
Utilizando certas características que você insere no Site, como idade ou sexo, para
personalizar a publicidade on-line e / ou outro conteúdo que você vê ao visitar o Site
ou outros sites, aplicativos ou outros serviços interativos, sejam de propriedade,
operados e/ou fornecidos pela PDF ou por terceiros, isoladamente ou em combinação
com outras Informações;
Em outras situações, para manter e administrar o Site (por exemplo, para habilitar o
Registo Único para que você possa mover-se entre os sites PDF associados sem
precisar fazer login em cada site, para evitar que você veja as mesmas propagandas
demasiadas vezes ou veja anúncios com muita frequência, para registrar se você
optou por não receber conteúdo personalizado ou usar o endereço IP para prépreencher os campos de registro para facilitar sua inscrição);
Para os usos de "Informações Pessoais” descritos acima; e
Para outros fins divulgados antes ou no momento em que as Outras Informações
forem coletadas.

4.3 Outras Informações Coletadas por Provedores de Serviços Terceirizados e Anunciantes.
O controle do uso das Tecnologias de Rastreamento por Provedores de Serviços
Terceirizados e por Anunciantes será sua responsabilidade. Por mais que tenhamos
vínculos com os Provedores de Serviços Terceirizados ou Anunciantes, não
controlamos seus websites, aplicativos ou outros serviços interativos ou suas políticas
e práticas relacionadas às suas Informações, portanto, você deve estar ciente de que
regras diferentes podem ser aplicadas à coleta, uso ou divulgação de suas informações
por terceiros em conexão com seus anúncios ou promoções e outros sites, aplicativos
ou outros serviços interativos que você encontra na Internet. Esta Política de
Privacidade não cobre qualquer uso de Informações que um Provedor de Serviços
Terceirizado ou Anunciante possa coletar diretamente de você. O uso de Tecnologias
de Rastreamento de Provedores de Serviços Terceirizados e Anunciantes é regido por
suas políticas de privacidade próprias e não por esta Política de Privacidade. No
entanto, consulte a seção "Suas opções" para obter mais informações sobre como
desativar a coleta e / ou uso de informações por determinados provedores de serviços
terceirizados.
5.

SUAS OPÇÕES.
5.1. Desativação de certas utilizações de informações pessoais.
5.1.1 Em conexão com e-mails de marketing e promoções e ofertas.

Ao usar este Site, você reconhece e aceita que está consentindo ao uso de suas
Informações Pessoais para fins de marketing, conforme descrito nesta Política de
Privacidade. Você pode "desativar" o recebimento de e-mails de marketing promocionais
a qualquer momento, usando o mecanismo de exclusão que está contido em cada um
desses e-mails. Observe que quando você optar por não receber e-mails promocionais e
de marketing de nós:
 você não estará optando por não receber newsletters (consulte a seção 5.1.2
abaixo para as suas opções de newsletter) e
 você não estará optando por não receber e-mails de marketing e promocionais
de outras marcas PDF pois estará apenas optando por não receber e-mails
promocionais e de marketing da Marca PDF descrita no e-mail. Se você quiser
optar por não receber esses e-mails de outras Marcas PDF, você deve seguir as
instruções nessas comunicações.
Tenha em atenção que, ao desativar a sua inscrição como membro do Site, você poderá
continuar a receber e-mails de marketing promocional do Site, a não ser que,
posteriormente, siga os procedimentos acima.
5.1.2 Em conexão com boletins informativos (Newsletters) e outros e-mails editoriais.
Se o Site fornecer boletins informativos ou outros e-mails editoriais, você pode optar por
não receber quaisquer e-mails desse tipo usando o mecanismo de exclusão incluído em
cada e-mail do boletim. Observe que quando você optar por não receber qualquer ou
todos os boletins informativos e outros e-mails editoriais de nós:
 não estará optando por não receber e-mails de marketing e promocionais
(consulte a seção 5.1.1 acima para as suas opções de marketing e de e-mail
promocional) e
 você não está optando por não receber boletins de outros sites PDF, aplicativos
ou outros serviços interativos, apenas newsletters da PDF descrita no boletim. Se
você quiser optar por não receber esses e-mails de outras Marcas PDF, você deve
seguir as instruções nessas comunicações.
Tenha em atenção que, ao desativar a sua inscrição como membro do Site, você poderá
continuar a receber newsletters do Site, a não ser que, posteriormente, siga os
procedimentos acima.
5.1.3 Determinados direitos continuados, independentemente das exclusões. No
entanto, mesmo que você exerça seus direitos de exclusão acima, nós poderemos
continuar a entrar em contato com você para os outros propósitos descritos na seção
"Como as informações coletadas são usadas", como para fins de manutenção e
administrativos ou onde de outras formas Permitidas pela lei aplicável.
5.2 Suas escolhas com relação às Tecnologias de Rastreamento.
5.2.1 Tecnologias de Rastreamento definidas por Provedores de Serviços Terceirizados
e Anunciantes. Os Provedores de Serviços Terceirizados e Anunciantes podem coletar
Outras Informações sobre você quando você visita este Site para fornecer publicidade
personalizada e ajudar a identificar produtos e serviços que podem interessá-lo. As
opções de exclusão relacionadas a esses Provedores de Serviços Terceirizados e
Anunciantes são descritas abaixo.
 Você pode optar por não disponibilizar estas Outras Informações para
determinados fins publicitários usando ferramentas de exclusão fornecidas
pela
ferramenta
DoubleClick
da
Google
em
http://www.google.com/intl/en/privacy/ads/ e dos fornecidos por outros
Provedores de Serviços Terceirizados, conforme procedimento de exclusão
de cada terceiro provedor de serviços Observe que, se os cookies do
navegador de terceiros estiverem desativados (por você ou

automaticamente pelo navegador ou Dispositivo) ou se você excluir os
cookies do navegador, as opções de exclusão que você exerceu poderão não
funcionar e talvez seja necessário ativar ou desativar os cookies de terceiros
novamente para que suas opções de desativação funcionem.
 Além do descrito acima, estes e outros Provedores de Serviços Terceirizados
e Anunciantes podem participar da Iniciativa de Desativação de Publicidade
da Rede [http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out. Asp] e / ou
o Programa de Auto Regulação para a Publicidade Comportamental On-line
[http://www.aboutads.info/choices. Observe que, se os cookies do
navegador de terceiros estiverem desativados (por você ou
automaticamente pelo navegador ou Dispositivo) ou se você excluir os
cookies do navegador, suas opções de exclusão poderão não funcionar e
talvez seja necessário ativar ou desativar cookies de terceiros novamente
para que suas opções de desativação funcionem.
 Você também pode impedir ou exercer escolhas sobre o uso de determinadas
Tecnologias de Rastreamento para um determinado dispositivo e
combinação de navegador da Internet usando os controles para o navegador
da Internet, conforme descrito em Mais informações sobre controles de
cookies na seção 5.2.3. Observe que o uso desses controles pode afetar as
Tecnologias de Rastreamento baseadas em cookies de navegador, porém
outras, como Flash LSOs, não.
 Medições pelo software Nielsen: O player neste site ou aplicativo pode incluir
o software de medição de propriedade da Nielsen, que coletará e usará
determinadas métricas de visualização de vídeos e outras informações, de
acordo com suas políticas de privacidade de levantamentos digitais. Para
obter mais informações sobre o software de medição da Nielsen, consulte
http://www.nielsen.com/digitalprivacy e veja a seção "Opções" da política de
privacidade de levantamentos digitais para saber mais sobre suas escolhas
com relação à medição da Nielsen, incluindo suas opções de exclusão, se não
desejar participar de tal medição, entre outras.
PARA APLICATIVOS: Para exercer a opção com relação software de medição
de propriedade da Nielsen em aplicativos e obter mais informações sobre o
escopo de tais opções, consulte "Sobre o Software de Medição de
Propriedade da Nielsen e Suas Escolhas" Observe que o link "Sobre o
Software de Medição de Propriedade da Nielsen e Suas Escolhas" está
disponível somente para aplicativos e não para websites.
 Consulte a seção "Mais informações sobre como gerenciar Tecnologias de
Rastreamento" para obter informações adicionais sobre como gerenciar
Tecnologias de Rastreamento definidas por Provedores de Serviços
Terceirizados e Anunciantes para obter informações sobre suas escolhas
sobre identificadores em plataformas móveis.
5.2.2. Tecnologias de Rastreamento definidas pelo site. Com relação às Tecnologias de
Rastreamento definidas pelo Site, você tem várias opções:
 Você pode exercer escolhas sobre o uso de determinadas Tecnologias de
Rastreamento para um determinado dispositivo e combinação de navegador
da Internet usando os controles em seu navegador de Internet, conforme
descrito em Mais informações sobre Controles de Cookies na seção 5.2.3
abaixo. Observe que o uso desses controles pode afetar as Tecnologias de
Rastreamento, que são baseadas em cookies do navegador, porém não
serem efetivas em outras, como Flash LSOs.
 Consulte a seção "Mais Informações sobre Gerenciamento de Tecnologias de
Rastreamento"para obter informações adicionais sobre como gerenciar

Tecnologias de Rastreamento definidas pelo site e para obter informações
sobre suas escolhas relativas à identificadores em plataformas móveis.
Observe que se você desativar Opções de anúncios acima, isso só se aplica ao uso dos
dados para publicidade personalizada e ainda podemos usar os dados para outros fins
descritos na Seção 4.2 "Como são coletadas as informações" acima, como para
rastreamento de reprodução de vídeo e para otimizar sua experiência.
5.2.3. Mais informações sobre como gerenciar Tecnologias de Rastreamento. Com
relação às Tecnologias de Rastreamento definidas pelo Site, Provedores de Serviços
Terceirizados e Anunciantes, observe o seguinte em relação às opções de exclusão acima:
 Escolhas com relação ao uso pelo site de suas informações para publicidade
personalizada. Você pode impedir o uso do Site de Informações coletadas por
meio de Tecnologias de Rastreamento para a Publicidade Personalizada, optando
por desativá-las conforme oferecido pelos Provedores de Serviços Terceirizados
parceiros conforme procedimento especifico estabelecido por cada terceiro
provedor de serviços.
 Mais informações sobre controles de cookies. Para os seguintes navegadores da
Internet, você pode optar em desativar cookies do navegador para uma
determinada combinação de Dispositivo e navegador da Internet usando os
controles descritos a seguir:
Internet
Explorer
11
[http://windows.microsoft.com/en-US/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]
Chrome
[http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647]
Safari [http://www.apple.com/privacy/use-of-cookies]
Firefox
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer]
Se o seu navegador de Internet não estiver listado acima ou você estiver tendo
dificuldades com os links, você poderá acessar os controles para:
 Exclua os cookies existentes do navegador através das "Opções da
Internet", "Configurações", Preferências "," Opções "ou uma seleção de
menu similar no menu do navegador ou conforme o recurso de suporte
do navegador, o que significa que todos os cookies existentes do
navegador serão deletados mas não impede que sejam usados no futuro.
 Desative os cookies do navegador através dos mesmos controles do
navegador, o que significa que os cookies não serão mais usados no
futuro, sendo que os existentes não devem ser excluídos. Informações
adicionais sobre como ativar ou desativar cookies do navegador e outras
Tecnologias de Rastreamento podem estar disponíveis no recurso de
suporte do navegador. (Consulte a seção "ajuda" de seu navegador para
obter mais informações.) Desativar é sinônimo de bloquear ou desabilitar
os cookies do navegador, que são responsáveis por lembrar suas
escolhas. Se você excluir cookies do navegador usando os controles em
seu navegador da Web (conforme descrito acima) após desativá-los,
talvez seja necessário desativar novamente para restabelecer suas
preferências.
 Opte por ser notificado no Dispositivo que você usa para acessar o Site
toda vez que um cookie do navegador ou outra Tecnologia de
Rastreamento de LSO estiver sendo definida. (Você pode optar por
desativar esses avisos mais tarde.) Isso pode estar disponível no
navegador da Internet no Dispositivo que você usa para acessar o Site.
Informações adicionais sobre ativação e remoção de notificações podem
estar disponíveis através do recurso de suporte do navegador.

 Procure informações adicionais do provedor do navegador da Internet
através dos recursos de suporte do navegador.
As opções acima podem encobrir os cookies do navegador configurados pelo Site,
aqueles não definidos pelo Site (às vezes chamados de cookies de terceiros) e/ou
ambos. POR FAVOR, NOTE QUE NÃO CONTROLAMOS E NÃO SOMOS
RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DESTES CONTROLES DE COOKIE DE
NAVEGADORES. NOTE TAMBÉM QUE CONTROLES DE COOKIE DO NAVEGADOR
DIFEREM DE NÃO RASTREAMENTO, OPÇÃO QUE TAMBÉM PODEM SER
OFERECIDA POR CERTOS NAVEGADORES.








Muitas das ferramentas discutidas acima são "baseados em cookies de
navegador da Internet ". Isso significa que essas ferramentas dependem de
cookies para lembrar suas escolhas. Por exemplo, se você excluir as Tecnologias
de Rastreamento usando os controles em seu navegador da Web depois de
desabilitá-las, talvez seja necessário desativá-las novamente para restabelecer
suas preferências e, se você optar pela exclusão através dos mecanismos
descritos em nosso link de Opções de Anúncio e, em seguida, excluir ou bloquear
cookies do navegador, você pode precisar optar novamente pela exclusão,
através destes mecanismos.
As opções de exclusão são "específicas do navegador". As preferências de opção
de exclusão que você escolhe aplicar-se-ão apenas ao navegador da Web que
você usou quando selecionou essas preferências. Isso significa, por exemplo, que
se você opta pela exclusão quando estiver usando o Internet Explorer 9, esta
escolha não afetará o uso de Outras Informações coletadas pelas Tecnologias de
Rastreamento quando usar Mozilla Firefox no mesmo Dispositivo. Também
significa que se você optar pela exclusão em um Dispositivo, isso não afetará o
uso de Outras Informações pelas Tecnologias de Rastreamento nos outros
Dispositivos que possa usar para acessar o Site/Aplicativo (conforme descrito
abaixo).
Desativação automática de cookies de terceiros e efeito de determinadas
exclusões. Alguns fabricantes de dispositivos e / ou navegadores (como o Safari)
podem conter definições automáticas de desativação de cookies de navegadores,
aplicativos ou outros serviços interativos que não sejam aqueles que você visita
diretamente (às vezes chamados de cookies de terceiros) e se for o caso, suas
opções de exclusão com relação a terceiros podem não funcionar e pode ser
necessário que você ative cookies de terceiros para que estas opções
funcionem. Por exemplo, a menos que você habilite cookies de terceiros no
Safari, suas opções de exclusão feitas no programa de Auto Regulação da Aliança
de Publicidade Digital para o Site de Publicidade Comportamental Online e no Site
da Rede de Iniciativa de Publicitária podem não funcionar.
Você ainda receberá anúncios. A exclusão ou desativação de Fornecedores de
Serviços Terceirizados, Anunciantes ou Tecnologias de Rastreamento do Site não
significa que você não irá mais receber anúncios on-line. Se você excluir ou
desativar Tecnologias de Rastreamento de terceiros (ou, se estas estiverem
automaticamente desativadas, sem que você as ative), isso significa que os
anúncios não serão mais adaptados aos seus hábitos de exibição ou interesses
específicos, mas você continuará a ver anúncios neste Site e poderá ver o mesmo
anúncio repetidamente ou ainda vê-los com mais frequência, a menos que ative
Tecnologias de Rastreamento definidas por terceiros ou meios alternativos como
a obtenção da assistência de Prestadores de Serviços Terceirizados para que o
Site defina Tecnologias de Rastreamento para fins de limitação de frequência
conforme descrito na seção "Informações Coletadas Através da Utilização de
Cookies e Outras Tecnologias de Rastreamento".













Limitações relativas aos Web Beacons. Os Web Beacons não podem ser excluídos
ou desabilitados usando as opções de exclusão acima, mas podem ser afetados
se forem relacionados com cookies do navegador ou com outras Tecnologias de
Rastreamento excluídas ou desabilitadas.
Como gerenciar Flash LSOs (também conhecidos como Flash Cookies).
CONTROLE DE FLASH LSOS (TAMBÉM CONHECIDOS COMO FLASH COOKIES)
DEVEM SER MANUSEADOS SEPARADAMENTE. POR FAVOR, NOTE QUE O USO E
ARMAZENAMENTO DE FLASH LSOs GERALMENTE NÃO PODEM SER
CONTROLADOS POR SEU NAVEGADOR DE INTERNET. A exclusão, rejeição,
desativação ou desligamento de Tecnologias de Rastreamento definidas por
Provedores de Serviços Terceirizados e Anunciantes e definidas por este site
através das opções acima podem não remover Flash LSOs. Para obter mais
informações sobre Flash LSOs e como removê-los do seu computador, visite
http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html. Se você remover Flash LSOs,
talvez você não tenha acesso a determinados recursos do Site e alguns de nossos
outros serviços podem não funcionar corretamente.
Outros Efeitos da Gestão de Tecnologias de Rastreamento. Além disso, se você
excluir ou desativar as Tecnologias de Rastreamento definidas pelo Site, o Site
poderá não ser capaz de oferecer determinados recursos ou funcionalidades para
você, como por exemplo, lembrar suas preferências, seu nome de usuário, ativar
o Registro único, salvando as configurações do player ou outras finalidades
descritas em "Outras informações coletadas por nós" acima. Além disso, se você
desativar ou excluir as Tecnologias de Rastreamento definidas por Provedores de
Serviços Terceirizados e Anunciantes (ou se essas Tecnologias de Rastreamento
forem desativadas automaticamente em seu dispositivo ou navegador), o site
pode não ser mais capaz de oferecer certas funcionalidades para você, Como
ativar o login via MST, salvar suas configurações de player, certos serviços ou
anúncios podem não funcionar para tais Dispositivos ou navegadores.
Plataformas Móveis. Certas plataformas móveis, como a Apple ou o Google,
podem oferecer aos usuários a opção de verificar os Identificadores que nós,
Provedores de Serviços Terceirizados ou Anunciantes podemos acessar e usar, e
que podem não ser baseados em cookies do navegador. Recomendamos que
você analise e compreenda as opções que essas plataformas móveis podem
fornecer a você sobre esses Identificadores.
Determinados identificadores. Determinados identificadores que definimos não
podem ser excluídos, bloqueados ou desativados usando as opções de exclusão
acima, mas podem ser afetados se esses identificadores dependerem ou
estiverem associados à cookies do navegador ou outras Tecnologias de
Rastreamento.
Sinais para não rastrear e mecanismos similares. Alguns navegadores da
Internet podem transmitir sinais para "não rastrear" os sites com os quais o
navegador se comunica. Devido às diferencias de como os navegadores
incorporam e ativam esta característica nem sempre é claro se os usuários
querem que esses sinais sejam transmitidos, ou se eles ainda estão cientes deles.
Neste momento há desacordo, inclusive entre os participantes na organização de
estabelecimento de padrões na Internet, sobre o que, se houver alguma coisa, os
sites devem fazer quando receberem tais sinais.
Atualmente não adotamos medidas em resposta a estes sinais, mas, se e quando
um padrão final for estabelecido e aceito, podemos reavaliar como responder a
esses sinais. Em vez disso, como descrito acima, consulte o link para os Programas
de Auto Regulamentado para Publicidade Comportamental Online, que nós
seguimos, o qual lhe oferece opções sobre as informações coletadas para fins de
publicidade customizada e os controles de cookies do navegador e outros
mecanismos descritos nas seções 5.2.3, 5.2.1 e 5.2.2.

6.
MENSAGENS DE TEXTO E PROMOÇÕES DE MARKETING.
O Canal pode fornecer aos usuários e visitantes a oportunidade de se registrarem para os Serviços
de Texto. Consulte o nosso Termos de Uso para obter mais informações sobre os Serviços de Texto
que podemos oferecer. Se o fizermos, exigiremos o seu prévio consentimento expresso de acordo
com a natureza do Serviço de Texto e as leis, regras e regulamentos locais aplicáveis.
Ao se inscrever para receber os Serviços de Texto do Canal, você reconhece, entende e concorda
que você pode ser cobrado pelo seu operador sem fio pela capacidade de enviar ou receber essas
mensagens. As taxas de mensagens padrão de sua operadora sem fio deverão ser aplicadas a
todos os Serviços de Texto, a menos que indicado de outra forma. Sob nenhuma circunstância, o
nós seremos responsáveis por quaisquer encargos de serviço sem fio incorridos por você ou por
uma pessoa que tenha acesso ao seu dispositivo sem fio, número de telefone ou endereço de
e-mail. Se você alterar ou desativar seu número de telefone sem fio, concorda em nos notificar
quando seu número de telefone celular não estiver mais associado a você para garantir que as
futuras mensagens dirigidas a você não sejam enviadas para a pessoa a quem o seu antigo
Número foi atribuído ou será atribuído.
Podemos compartilhar suas Informações Pessoais com os provedores de serviços operacionais
que nos ajudam na prestação de Serviços de Texto e serviços similares, conforme disposto em
"Compartilhamento e Divulgação de Informações" abaixo.
Por favor, note que você sempre pode enviar uma mensagem de texto com os dizeres "HELP"
para receber ajuda sobre mensagens de texto. Além disso, você também pode enviar uma
mensagem de texto que diz "SAIR" para parar de receber os serviços de texto.
7.

COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
7.1 Compartilhamento e Divulgação de Informações Pessoais.
Você aceita, reconhece e concorda que podemos divulgar suas Informações Pessoais
dentro da PDF ou a terceiros sob as circunstâncias descritas abaixo.
7.1.1 Divulgação a PDF; Registro Único. Além de divulgar certas Informações em conexão
com o Registro único, podemos divulgar Informações Pessoais para fins de
marketing, administrativos e / ou outros. Você pode optar por desativar
determinados usos como descrito na seção "Exclusão de determinados usos de
informações pessoais" acima.
7.1.2 Divulgação de certas informações nas postagens destinadas a serem
divulgadas. Certas Informações Pessoais associadas com uma Postagem podem ser
destinadas a sua divulgação (“Informação para Postagem”), como o nome de
usuário. Devemos divulgar Informações de Postagem em relação à exibição de, e
outros serviços conexos, tais como os Comentários.
7.1.3 Divulgação em conexão com os serviços e caraterísticas "co-branded". O Site pode
também oferecer serviços e funções como eventos e Promoções que colocamos
junto com outra empresa ("Parceiro Co-Branded”) e que pode ser hospedado no Site
e/ou no site de nosso Parceiro Co-Branded ou a um site específico para uma
promoção. O Parceiro Co-Branded será identificado no recurso ou serviço
relacionado e você terá a oportunidade de optar diferentes tipos de divulgação ao
Parceiro Co-Branded para fins de marketing de Informações Pessoais das
informações coletadas pela PDF como parte do Serviço Co-Branded ou recurso e ser
fornecido com um link para a política de privacidade destes Parceiros Co-Branded.
Se você quiser optar pela exclusão no futuro do uso destas Informações Pessoais por
parte do Parceiro Co-Branded para fins de marketing, precisará contatar o Parceiro

Co-Branded diretamente e o uso dessas informações pelo Parceiro Co-Branded está
sujeita à política de Privacidade do próprio Parceiro Co-Branded. Tenha em atenção
que as suas Informações podem ser compartilhadas com Parceiros Co-Branded para
fins de administração ou condução de serviços e funcionalidades Co-Branded (mas
não para fins de marketing) sem uma opção separada (por exemplo, se o Parceiro
Co-Branded for o administrador de uma Promoção que tenha optado por participar,
as suas Informações poderão ser compartilhadas com o Parceiro Co-Branded para
que ele possa confirmar a sua elegibilidade e / ou contatá-lo se for um vencedor
potencial).
7.1.4 Divulgação a Fornecedores de Serviços Operacionais. Temos também o direito de
divulgar suas Informações Pessoais a terceiros com a finalidade de administrar e
manter os serviços, as caraterísticas, as funções e as operações do Site. Devemos nos
referir a esses terceiros como “fornecedores de serviços operacionais”. Usamos
prestadores de serviços operacionais para fornecer de forma eficiente toda a gama
de conteúdos, atividades, serviços, caraterísticas e funções que lhe trazemos e
divulgamos suas Informações Pessoais aos fornecedores de serviços operacionais
com o fim de fornecer os serviços a você.
7.1.5 Divulgação a outros terceiros. Além do acima exposto, podemos disponibilizar as
suas Informações Pessoais para terceiros nas seguintes circunstâncias limitadas:
 Se necessário, para que possamos fornecer, manter, hospedar e apoiar o Site;
 Quando estivermos obrigados a fazê-lo por uma agência governamental, tribunal
ou outra entidade (por exemplo, para responder intimações, ordens judiciais ou
processos legais) ou se requerido por uma agência governamental ou outra
autoridade como parte de uma pesquisa;
 Se acharmos que suas ações violam qualquer lei, regra, regulamento e/ou o
Termo de Uso, incluindo, entre outras coisas, esta Política de Privacidade, ou
quaisquer Políticas ou Termos Adicionais;
 Em conexão com as Promoções, enquanto necessárias para administrar a
Promoção ou conforme exigido pelas leis, normas ou regulamentos aplicáveis
(por exemplo, para fornecer as listas dos vencedores ou fazer registros
necessários, conforme o caso);
 Se você concordar com o compartilhamento de suas Informações Pessoais, ou
qualquer outra divulgação a terceiros com fins de marketing ou outros
propósitos, para o qual o uso das suas Informações por parte de terceiros está
sujeita à política de privacidade própria do terceiro;
 Se, a nosso exclusivo critério, acharmos que essa divulgação é necessária ou
apropriada: para investigar ou resolver possíveis problemas ou dúvidas; para
proteger os nossos negócios e os ativos ou os direitos, a propriedade ou a
segurança dos Sites e Aplicativos de PDF ou de qualquer de seu(s) fornecedores
de serviços operacionais, Anunciantes, clientes, usuários, ou qualquer outra
parte; para limitar nossa responsabilidade legal; para defender nossos interesses;
para fazer cumprir esta Política de Privacidade ou o Contrato de Termos de Uso
e/ou para cumprir com as nossas obrigações legais, regulamentos, auditorias e
compliance ou pedidos legais por autoridades governamentais;
 Onde você expressamente solicita que o façamos; e/ou
 No caso de uma falência, potencial ou real fusão, aquisição, venda, transferência
de controle, joint venture ou outra combinação de negócios nos envolvendo.
7.2

Compartilhamento e Divulgação de Outras Informações. Podemos compartilhar ou
de qualquer outra forma divulgar Outras Informações a terceiros, mas não
divulgaremos a eles Informações Pessoais salvo conforme descrito nesta Política de
Privacidade ou conforme permitido pelas leis locais aplicáveis.

8.

REVISÃO, ATUALIZAÇÃO OU EXCLUSÃO DE DETERMINADAS INFORMAÇÕES.
8.1

Registro do site. Se você se cadastrou neste Site, geralmente, você poderá revisar,
atualizar ou excluir determinadas Informações coletadas, sendo um usuário
registrado, ao entrar no Site e usar as ferramentas fornecidas para editar tais
Informações. No entanto, pode não ser possível apagar Informações Pessoais que
sejam necessárias para verificar sua elegibilidade, como data de nascimento ou idade,
sendo possível apenas modifica-las conforme sua correção e veracidade. Será
permitido alterar sua senha e parcialmente seu ID de usuário, bem como algumas
outras informações para manter seu cadastro atualizado. Se você deseja excluir sua
conta, consulte nosso Termo de Uso. Lembre-se de que, se você excluir sua conta,
poderemos reter informações agregadas e genéricas e talvez seja necessário reter
algumas de suas informações pessoais, conforme exigido por lei.

8.2

Registro Único. Se você usou o Registo Único para se registrar neste Site, você
também pode exercer certas opções de configurações de privacidade que podem ser
oferecidas pelo Site. Essas opções de configuração de privacidade podem incluir
oferecer a você a capacidade de gerenciar seu perfil, limitando o quanto de suas
informações são exibidas ou publicadas em sites de terceiros, definindo seu perfil
como privado para que parte ou todo o seu perfil seja visível apenas para
determinados relacionamentos (Embora algumas informações devam ser
obrigatoriamente visíveis), controlar outras configurações de exibição e privacidade
(como o modo como seu perfil aparece nos resultados de pesquisa e quem pode
enviar mensagens de e-mail) e excluir comentários postados em seu perfil.

8.3

Outras opções. Como usuário registrado, você também pode ter opções de receber
certas notificações e postar publicamente suas atividades dentro do Site. Consulte
também a Seção 10 dos Termos de Uso para saber como os usuários registrados deste
Site, residentes na Califórnia e que têm menos de 18 anos de idade podem solicitar a
remoção de conteúdo ou Informações em Comentários.

8.4

Limitações. Certas Informações coletadas para participar em determinadas
Promoções estão sujeitas a requisitos de registro de empresas e regulamentares e
não devem ser excluídas a pedido do usuário, a menos que o participante seja uma
criança menor de 13 anos ou menor de idade de acordo com a legislação local
aplicável.
Se o ônus ou a despesa de fornecer acesso à sua Informação for desproporcional aos
riscos para sua privacidade ou se os direitos legítimos de terceiros forem violados,
poderemos decidir não fornecer acesso a essa Informação sujeita aos requisitos da
legislação local aplicável. Nesses casos, forneceremos a você uma explicação de por
que o acesso não pode ser fornecido e as informações de contato para mais
informações.

8.5

Crianças ou Adolescentes Inelegíveis. Se nós inadvertidamente enviarmos um e-mail
ou mensagem de texto para uma pessoa que não atende a idade e outros requisitos
de elegibilidade do Site, como uma criança (uma pessoa com menos de 13 anos) ou
outros que não atendam a requisitos de idade mínima ou outras limitações deste Site
("Adolescentes Inelegíveis"), a criança ou Adolescente Inelegível, ou pai ou
responsável legal da criança ou Adolescente Inelegível (o "Pai"), poderá cancelar a
subscrição (opção de exclusão) do recebimento de e-mails ou mensagens de texto
futuros através do mecanismo de cancelamento de assinatura contido no e-mail ou
na mensagem. O mesmo processo de cancelamento de inscrição está disponível para

um pai de um menor (uma pessoa com menos de 18 anos, ou a idade de maioria em
seu estado ou país de residência).
Além disso, os pais que desejam cancelar a adesão de seu filho ou adolescente não
elegível devem (i) usar o ID de usuário de seu filho ou Adolescente Inelegível para
obter acesso direto à conta e seguir os procedimentos na seção
"Desativação/Término do Registro ou Uso" do Termos de Uso para cancelar a adesão
de seu filho ou Adolescente Inelegível ou (ii) enviar um e-mail para
contato@portadosfundos.com.br (ou, se disponível, contate-nos através da
ferramenta “Contato” no Site) e forneça-nos o ID de usuário de seu filho ou
Adolescente Inelegível, o URL do Site (se aplicável) e solicitação para encerrar a conta
e registro de seu filho ou Adolescente Inelegível ou (iii), se for uma Pai que não possui
o ID de usuário da criança ou adolescente inelegível, envie um e-mail para o endereço
contato@portadosfundos.com.br (ou, se disponível, contate-nos através da
ferramenta “Contato” no Site) fornecendo seus dados como nome, endereço, e-mail,
número de telefone, nome da criança ou Adolescente Inelegível e / ou endereço de
e-mail registrado no Site e o URL do Site (se aplicável). Se um Pai envia um e-mail de
acordo com as subseções (ii) ou (iii), o Site pode enviar um e-mail de confirmação
para o Pai através do endereço de e-mail fornecido para verificar se o Pai deseja
encerrar a conta de seu filho ou Adolescente Inelegível, podendo ainda fornecer ou
solicitar informações adicionais (por exemplo, solicitando que a mãe forneça
identificação verificável de que são os pais ou responsáveis legais da criança ou
Adolescente Inelegível) antes de encerrar a conta da criança ou Adolescente
Inelegível, notificando a criança ou Adolescente Inelegível do pedido de exclusão por
e-mail identificando o nome, endereço e endereço de e-mail da pessoa que faz o
pedido.
9.

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Embora as transmissões de dados pela Internet não sejam 100% seguras contra intrusões,
mantemos salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais comercialmente razoáveis para
proteger suas Informações. No entanto, independentemente de nossos esforços e o Dispositivo
que você utilizar para acessar o Site, é possível que terceiros interceptem ou acessem ilegalmente
as transmissões ou as comunicações privadas. Enquanto as transmissões de dados pela Internet
não são 100% seguras nós realizaremos transações financeiras via conexões seguras. Também
limitamos o acesso de nossos funcionários às Informações coletadas pelo Site àqueles autorizados
ao seu adequado manuseio e qualquer funcionário encontrado violando nossas normas de
segurança e confidencialidade estará sujeito aos nossos processos disciplinares. Pedimos que
nossos fornecedores de serviços operacionais sigam padrões similares de segurança e
confidencialidade.
Phishing. Os ataques de pishing estão dirigidos a roubar dados de identificação pessoal e
credenciais de contas financeiras dos consumidores. Os “Phishers” usam e-mails ‘falsos’ para levar
os consumidores a sites falsos criados para enganar os destinatários para que divulguem
Informações como números de cartões de crédito, nomes de usuário das contas, senhas e
números de segurança social. NÓS NÃO ENVIAMOS E-MAILS PEDINDO-LHE QUE FORNEÇA OU
CONFIRME NÚMEROS DE CARTÕES DE CRÉDITO, NÚMEROS DE SEGURANÇA SOCIAL OU SEU
USUÁRIO OU SENHA! Se você receber tal comunicação por e-mail, envie-a imediatamente para o
Administrador de Privacidade do Site em mailto: contato@portadosfundos.com.br e, em seguida,
elimine o e-mail fraudulento do seu computador.
10.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E NOTIFICAÇÃO.

Reservamo-nos o direito de revisar esta Política de Privacidade a qualquer momento, por
qualquer motivo a nosso exclusivo critério, publicando uma Política de Privacidade para você.
Essas revisões entrarão em vigor imediatamente após o lançamento e, se você usar o Site depois
de se tornarem efetivas, significará seu de acordo com tais alterações. Publicaremos ou
exibiremos avisos de alterações materiais na página inicial do Site e/ou de outra forma no Site
e/ou enviaremos um e-mail para você ou o notificaremos ao fazer login sobre essas alterações. A
forma de tal notificação será a nosso critério. No entanto, recomendamos que você verifique esta
Política de Privacidade e Acordo de Termos de Uso frequentemente pelas atualizações.
Se você continuar a utilizar o Site após alterações nesta Política de Privacidade, estará
consentindo com os termos da nova Política de Privacidade. Se você não concordar com as
alterações, você deve parar de usar o Site.
11.

DISPOSIÇÕES GERAIS.
11.1

Precisão e confidencialidade. É de sua responsabilidade nos dar informações atuais,
completas, verdadeiras e precisas, incluindo as Informações Pessoais, e manter tais
informações atualizadas. Na extensão das permissões das leis locais, não seremos
responsáveis por quaisquer problemas ou responsabilidades que possam surgir se
você não nos entrega informações ou Informações Pessoais precisas, verdadeiras
ou completas, ou se você deixar de atualizar tais informações ou Informações
Pessoais. Poderemos rejeitar e apagar qualquer entrada que acreditemos de boa fé
que seja falsa, fraudulenta ou incompatível com esta Política de Privacidade.
Você é o único responsável por manter a confidencialidade de seu ID de Usuário, se
for o caso, e por quaisquer encargos, custos, despesas, danos, responsabilidades e
perdas que possa incorrer ou sofrer como resultado de sua incapacidade de fazê-lo.
Você, não nós, é o único responsável pela atividade, comportamento, uso e conduta
no Site sob o seu ID de Usuário (mesmo usado por você como por quaisquer outras
pessoas que usam a seu ID de Usuário), a menos e até que você nos informe que a
sua ID de Usuário pode ter sido comprometida, obtida por fraude ou indevidamente
tomada ou utilizada por terceiros. Reservamo-nos o direito de negar o acesso, uso e
privilégios de registro para qualquer usuário, incluindo, sem limitação, um usuário
registrado, de quaisquer serviços, características ou funções do Site, se acreditarmos
que houver uma dúvida sobre a identidade da pessoa que está tentando acessar a
conta do usuário ou quaisquer serviços, características ou funções.
Além disso, se você usar qualquer um dos recursos e funções das Comunidades
disponibilizadas no ou através do Site, por favor, lembre-se de que qualquer
informação divulgada nesses locais é tornada pública automaticamente e, tenha
cuidado ao divulgar qualquer informação pessoal nas Comunidades, já que você não
sabe quem vai acessar e usar suas informações pessoais ou para que fins. O Site e a
PDF não serão de maneira nenhuma responsável pela precisão ou uso indevido de
quaisquer informações, incluindo Informações Pessoais, que você divulgar ou receber
através desses locais e você deve assumir que qualquer divulgação que faça nestes
locais estará disponível ao público, mesmo sem o seu conhecimento ou
autorização.Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de estabelecer certos
limites na disponibilidade de alguns ou todos os recursos dentro de nossas
comunidades. Se você usar o Registro único ou MST, seu perfil poderá exibir
Informações para o público em geral, incluindo o nome para exibição, o URL do perfil
e os relacionamentos dos membros, a menos que o Registo Único ou MST permita
que você torne essas Informações privadas. Informações exibidas publicamente e
postagens podem ser indexadas por mecanismos de busca de terceiros e aparecer
nos resultados de pesquisa em sites de terceiros.

11.2.

Perguntas. Se tiver dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou se não compreende
algumas informações sobre como coletamos, mantemos, usamos ou compartilhamos
suas Informações Pessoais ou Outras Informações, pode nos contatar diretamente
enviando-nos um e-mail para contato@portadosfundos.com.br . Para todas as
solicitações, inclua seu nome, endereço, cidade, estado, CEP e endereço de e-mail
(seu endereço é opcional se você deseja receber uma resposta ao seu pedido por email), inclua o nome e o URL (se aplicável) do site, aplicativo ou de outro serviço
interativo, indique a sua preferência em como a nossa resposta ao seu pedido deve
ser enviada (e-mail ou correio postal) e inclua a descrição "Pedido de Privacidade" no
assunto do e-mail. Não aceitaremos pedidos por correio, telefone ou fax. Não somos
responsáveis pelas solicitações que não sejam rotuladas ou enviadas
adequadamente, ou que não sejamos capazes de responder por falta de informações.

11.3

Declaração única: Este documento (juntamente com qualquer Política de Privacidade
adicional aplicável) constitui a única declaração da Política de Privacidade do Site, e
nenhum resumo, reformulação ou outra versão da mesma, ou outra declaração ou
política, sob qualquer forma, incluindo, sem limitações, as geradas automaticamente,
são válidas.

11.4

Outro: Por favor, revise nosso Termo de Uso que rege sua utilização deste Site.
Quaisquer termos que não estiverem definidos nesta Política de Privacidade terão o
significado dado no Contrato de Termos de Uso.

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez na data mencionada acima e entra em
vigor imediatamente.
Direitos autorais © 2018 Porta dos Fundos Produtora e Distribuidora Audiovisual S.A. – Todos os
direitos reservados.
Por favor, salve uma cópia desta Política de Privacidade para seus registros.

