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Política de privacidade para Webcontatos
Produções e Treinamentos Ltda
Todas as suas informações recolhidas, são centralizada na nossa política de
valores que sustentam a nossa empresa neste mais de 20 anos de trabalho, esta
ação visa tornar a sua experiência mais rica e direcionada aos seus interesses.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é
importante para o Webcontatos Produções e Treinamento Ltda.
Os dados que são coletados com a ciência dos usuários, atraves deste, relativas a
membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem o Webcontatos Produções
e Treinamento Ltda serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de
Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone
e/ou telemóvel, morada, data de nascimento e/ou outros.
O uso do Webcontatos Produções e Treinamento Ltda pressupõe a aceitação
deste Acordo de privacidade. A equipe da Webcontatos Produções e
Treinamento Ltda reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio.
Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.

1. Os anúncios
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios.
A informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o
seu ISP (Internet Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que
utilizou ao visitar o nosso website (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo
da sua visita e que páginas visitou dentro do nosso website.

2. Cookie DoubleClick Dart
O Google, como fornecedor de terceiros, utiliza cookies para exibir anúncios no
nosso website; Com o cookie DART, o Google pode exibir anúncios com base nas
visitas que o leitor fez a outros websites na Internet;
Os utilizadores podem desativar o cookie DART visitando a Política de privacidade
da rede de conteúdo e dos anúncios do Google.

3. Os Cookies e Web Beacons

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências
pessoas quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples popup, ou
uma ligação em vários serviços que providenciamos, tais como fóruns.
Em adição também utilizamos publicidade de terceiros no nosso website para
suportar os custos de manutenção. Alguns destes publicitários, poderão utilizar
tecnologias como os cookies e/ou web beacons quando publicitam no nosso
website, o que fará com que esses publicitários (como o Google através do Google
AdSense) também recebam a sua informação pessoal, como o endereço IP, o seu
ISP, o seu browser, etc. Esta função é geralmente utilizada para geotargeting
(mostrar publicidade de Lisboa apenas aos leitores oriundos de Lisboa por ex.) ou
apresentar publicidade direcionada a um tipo de utilizador (como mostrar
publicidade de restaurante a um utilizador que visita sites de culinária regularmente,
por ex.).
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou
efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o Norton
Internet Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o
nosso website, ou outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça
logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes.

4. Ligações a Sites de terceiros
O Webcontatos Produções e Treinamento Ltda possui ligações para outros
sites, os quais, a nosso ver, podem conter informações / ferramentas úteis para os
nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de
terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do nosso deverá ler a politica de
privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou
conteúdo presente nesses mesmos sites.

5. PRIVACIDADE E DADOS PESSOAIS
Sua privacidade é muito importante, assim como a qualidade da experiência de uso.
Para que o site seja operacional, é necessária a coleta de dados pessoais. É assim
que fazemos boa administração e melhoramos a experiência dos usuários no site.
Alguns destes dados são coletados automaticamente (como o número IP e
estatísticas da sua visita, cliques realizados e aberturas de emails por exemplo) e
outros são fornecidos por você (informações de registro e também o conteúdo
publicado no site ou mensagens privadas entre usuários).
5.1 Estes dados nunca serão vendidos ou cedidos para terceiros, a não ser em caso
de exigência legal.
5.2 Podemos fornecer suas informações a empresas que colaboram para que o site
funcione. Por exemplo seus dados podem ser enviados para serviços de

hospedagem, serviços de backup, processar transações e estatísticas. Nesses
casos os nossos parceiros se responsabilizam a manter suas informações
confidenciais e consistentes com o Contrato.
5.3 Os artigos e informações do site podem ser utilizados total ou parcialmente
desde que o usuário se compromete em dar os devidos créditos.
5.4 Os usuário se compromete-se em não compartilhar senha áreas de membros e
ou conteúdo de curso disponíveis neste site ou de nossos parceiros.
5.5 No caso de mudanças societárias, podemos transferir suas informações para os
novos sócios que darão continuidade aos serviços do site.

6. SEGURANÇA
Nos empenhamos ao máximo para manter o site seguro, mas não podemos garantir
isso. Precisamos de sua ajuda para fazer isso, o que inclui os seguintes
compromissos:
6.1 Você não enviará ou publicará de outra forma comunicações comerciais não
autorizadas (como spam) no site.
6.2 Você não coletará conteúdo ou informações de usuários, ou acessará o site de
outra forma, usando meios automáticos (como bots de coleta, robôs, spiders ou
scrapers) sem nossa permissão.
6.3 Você não fará parte de “métodos para ganhar dinheiro online” ou “ganhe
dinheiro rápido sem fazer nada” ou qualquer esquema considerado desleal, a nosso
exclusivo critério editorial. Nossa equipe editorial é muito zelosa para manter a boa
qualidade das comunicações dentro do site e caso você incomode outros usuários
ou insista em promover material considerado por nós como pirâmide ou considerado
inadequado, sua expulsão pode ser realizada sem aviso prévio, de forma unilateral
e sem direito a reembolso. Esta cláusula se aplica também para filtrar membros do
curso, e sua participação no grupo pode ser cancelada ou rejeitada a qualquer
momento com base em sua atuação em atividades consideradas inadequadas, a
nosso exclusivo critério editorial.
6.4 Você não enviará vírus ou outros códigos maliciosos.
6.5 Você não irá intimidar, assediar ou faltar com o respeito contra qualquer usuário.
6.6 Você não publicará conteúdo inadequado, como por exemplo promovendo ódio
ou crime, ameaçador ou pornográfico; incite violência ou uso de drogas, ou
contenha nudez ou violência gráfica ou desnecessária.

6.7 Você não usará o site para praticar qualquer ato ilegal, equivocado, malicioso ou
discriminatório.
3.8 Você não fará nada que possa desabilitar, sobrecarregar ou impedir o
funcionamento adequado do site.
6.9 Você não facilitará nem incentivará a violação deste Contrato.
7. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE OUTRAS PESSOAS
Nós respeitamos os direitos de outras pessoas, e esperamos que você faça o
mesmo.
7.1 Você não deve publicar conteúdo ou tomar qualquer atitude no site que infrinja
ou viole os direitos alheios ou a lei. Além do respeito a normas jurídicas, aqui
também prezamos pelo respeito e regras de boa convivência. Não toleramos
nenhum tipo de ofensas, linguagem rude, desprezo, ódio, spam e comentários cuja
finalidade principal parece ser divulgar links (link building) ou perturbar a qualidade
do diálogo.
7.2 Nós podemos remover qualquer conteúdo ou informações publicadas por você
no site se julgarmos que isso viola esta política. O conteúdo poderá ser removido de
imediato, marcado como spam (banindo o usuário para sempre do site) ou
simplesmente editado.
7.3 Se removermos seu conteúdo por infringir os direitos autorais de alguém, e você
acredita que o removemos por engano, forneceremos a você a oportunidade de
recorrer.
7.4 Se você violar repetidamente os direitos de propriedade intelectual de outras
pessoas, desativaremos sua conta quando julgarmos apropriado.
7.5 Você não deve usar nossos direitos autorais ou marcas, ou qualquer marca
semelhante que possa causar confusão, sem nossa permissão por escrito.
7.6 Se for coletar informações de usuários, você deverá: obter seu consentimento,
deixar claro que é você (e não o site) quem está coletando as informações e
publicar uma política de privacidade explicando quais informações serão coletadas e
como elas serão usadas.
7.7 Você não deve publicar documentos de identificação ou informações financeiras
confidenciais de ninguém no site.

9. ALTERAÇÕES
9.1 Nós podemos alterar este Contrato a qualquer momento por ser um contrato de
adesão. É sua responsabilidade verificar a versão atualizada do contrato.

9.2 Sempre que uma mudança for realizada, ela será efetiva a contar da data de
publicação, porém os comentários podem sempre ser enviados para que juntos
possamos discutir em como continuar aperfeiçoando o Contrato.

10. RESCISÃO
Se você violar o texto ou a essência deste Contrato, ou gerar possível risco ou
exposição legal para nós, podemos deixar de fornecer todo ou parte do site para
você e pessoas com as quais acreditamos você ser relacionado. Notificaremos você
por e-mail ou na próxima vez que você tentar acessar sua conta. Você também
pode excluir sua conta a qualquer momento enviando um email em

11. COMUNICAÇÃO
11.1 Podemos enviar comunicações a você ao publicar no site ou enviar por email
que foi informado a nós. Os avisos publicados no site ou enviados por email serão
considerados recebidos após 24 horas contadas do momento da publicação ou
envio. Eventuais correspondências enviadas pelo Correio para o endereço
informado por você no cadastro serão consideradas recebidas após três dias úteis a
contar do envio.
11.2 A não ser em disposição em contrário, suas comunicações devem ser enviadas
a nós por email em https://arata.se/contato que é o único canal oficial de
comunicação.

12. DISPUTAS
Fica acertado o Forum de Curtiba Parana para dirimirmos qualquer tipo de dispota
retativas termos desse termos de privacidade.

