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Termos de privacidade  
  

Esta Política de Privacidade rege a maneira pela qual a Convibra coleta, usa, mantém e 
divulga as informações coletadas dos usuários (cada um, um "Usuário") do site 
www.convibra.org ("Site"). Esta política de privacidade se aplica ao Site e a todos os 
produtos e serviços oferecidos pela Convibra. 

Informações de identificação pessoal 

Podemos coletar informações de identificação pessoal dos Usuários de várias maneiras, 
incluindo, entre outras, quando os Usuários visitam nosso site, registram-se no site, 
fazem um pedido, assinam o boletim informativo, respondem a uma pesquisa, 
preenchem um formulário , e em conexão com outras atividades, serviços, recursos ou 
recursos que disponibilizamos em nosso site. Os usuários podem ser solicitados, 
conforme apropriado, nome, endereço de e-mail, endereço para correspondência, 
informações do cartão de crédito. Os usuários podem, no entanto, visitar nosso Site 
anonimamente. Só coletaremos informações de identificação pessoal dos Usuários se 
eles voluntariamente nos enviarem essas informações. Os usuários sempre podem se 
recusar a fornecer informações de identificação pessoal, exceto que isso pode impedi-
los de participar de determinadas atividades relacionadas ao Site. 

Informações de identificação não pessoal 

Podemos coletar informações de identificação não pessoal sobre os Usuários sempre 
que interagirem com o nosso Site. Informações de identificação não pessoal podem 
incluir o nome do navegador, o tipo de computador e informações técnicas sobre os 
meios de conexão dos Usuários ao nosso Site, como o sistema operacional e os 
provedores de serviços de Internet utilizados e outras informações semelhantes. 

Trabalhos e papel 

Todos os trabalhos submetidos estarão disponíveis no Site, mas antes de aprovados, 
eles serão restritos ao acesso de login de seus autores, revisores e equipe da Convibra. 
No entanto, mecanismos de pesquisa como o Google podem encontrar os documentos 
em nossos servidores e disponibilizá-los mesmo que não exista nenhum link para eles 
no Convibra. Uma vez aprovados, os trabalhos estarão disponíveis para qualquer 
usuário e serão publicados nos autos do evento. 

Cookies do navegador da Web 

Nosso site pode usar "cookies" para aprimorar a experiência do usuário. O navegador 
da web do usuário coloca os cookies no disco rígido para fins de manutenção de registros 
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e, às vezes, para rastrear informações sobre eles. O usuário pode optar por configurar 
seu navegador da web para recusar cookies ou alertá-lo quando os cookies estiverem 
sendo enviados. Se o fizerem, observe que algumas partes do site podem não funcionar 
corretamente. 

Como usamos as informações coletadas 

Convibra pode coletar e usar as informações pessoais dos Usuários para os seguintes 
fins: 

 Para melhorar o atendimento ao cliente 
As informações fornecidas nos ajudam a responder às suas solicitações de 
serviço ao cliente e necessidades de suporte com mais eficiência 

 Para personalizar a experiência do usuário 
Podemos usar as informações agregadas para entender como nossos Usuários 
como um grupo usam os serviços e recursos fornecidos em nosso Site. 

 Para melhorar nosso site 
Podemos usar o feedback que você fornece para melhorar nossos produtos e 
serviços. 

 Para processar pagamentos 
Podemos usar as informações que os Usuários fornecem sobre si mesmos ao 
fazer um pedido apenas para prestar serviços a esse pedido. Não 
compartilhamos essas informações com terceiros, exceto na medida necessária 
para fornecer o serviço. 

 Para executar uma promoção, concurso, pesquisa ou outro recurso do site 
Para enviar aos usuários as informações que eles concordaram em receber 
sobre tópicos que pensamos ser do seu interesse. 

 Para enviar emails periódicos 
Podemos usar o endereço de e-mail para enviar informações e atualizações do 
Usuário referentes ao seu pedido. Também pode ser usado para responder às 
suas perguntas, perguntas e / ou outras solicitações. Se o Usuário decidir optar 
por entrar em nossa lista de e-mails, ele receberá e-mails que podem incluir 
notícias da empresa, atualizações, informações relacionadas a produtos ou 
serviços, etc. Se a qualquer momento o Usuário desejar cancelar sua inscrição 
para receber e-mails futuros, incluiremos cancele as instruções na parte inferior 
de cada email. 

Como protegemos suas informações 

Adotamos práticas apropriadas de coleta, armazenamento e processamento de 
dados e medidas de segurança para proteger contra acesso não autorizado, 
alteração, divulgação ou destruição de suas informações pessoais, nome de 
usuário, senha, informações de transações e dados armazenados em nosso Site. 
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Compartilhando suas informações pessoais 

Não vendemos, trocamos ou alugamos informações de identificação pessoal de 
Usuários para terceiros. Podemos compartilhar informações demográficas 
agregadas genéricas não vinculadas a informações de identificação pessoal de 
visitantes e usuários com nossos parceiros de negócios, afiliados e anunciantes 
confiáveis para os fins descritos acima. Podemos usar provedores de serviços 
terceirizados para nos ajudar a operar nossos negócios e o Site ou administrar 
atividades em nosso nome, como enviar boletins ou pesquisas. Podemos 
compartilhar suas informações com esses terceiros para esses fins limitados, 
desde que você tenha nos dado sua permissão. 

Como protegemos suas informações 

Adotamos práticas apropriadas de coleta, armazenamento e processamento de 
dados e medidas de segurança para proteger contra acesso não autorizado, 
alteração, divulgação ou destruição de suas informações pessoais, nome de 
usuário, senha, informações de transações e dados armazenados em nosso Site. 

Compartilhando suas informações pessoais 

Não vendemos, trocamos ou alugamos informações de identificação pessoal de 
Usuários para terceiros. Podemos compartilhar informações demográficas 
agregadas genéricas não vinculadas a informações de identificação pessoal de 
visitantes e usuários com nossos parceiros de negócios, afiliados e anunciantes 
confiáveis para os fins descritos acima. Podemos usar provedores de serviços 
terceirizados para nos ajudar a operar nossos negócios e o Site ou administrar 
atividades em nosso nome, como enviar boletins ou pesquisas. Podemos 
compartilhar suas informações com esses terceiros para esses fins limitados, 
desde que você tenha nos dado sua permissão. 

Sites de terceiros 

Os usuários podem encontrar publicidade ou outro conteúdo em nosso Site que 
vincule aos sites e serviços de nossos parceiros, fornecedores, anunciantes, 
patrocinadores, licenciadores e outros terceiros. Não controlamos o conteúdo ou 
os links que aparecem nesses sites e não somos responsáveis pelas práticas 
empregadas pelos sites vinculados a ou de nosso Site. Além disso, esses sites ou 
serviços, incluindo seu conteúdo e links, podem estar em constante mudança. 
Esses sites e serviços podem ter suas próprias políticas de privacidade e políticas 
de atendimento ao cliente. A navegação e a interação em qualquer outro site, 
incluindo sites que possuem um link para o nosso Site, estão sujeitas aos termos 
e políticas do site. 
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Alterações na política de privacidade 

A Convibra tem o poder de atualizar esta política de privacidade a qualquer 
momento. Quando o fizermos, revisaremos a data atualizada na parte inferior 
desta página. Incentivamos os Usuários a verificar frequentemente esta página 
para ver se há alterações, para se manter informado sobre como estamos 
ajudando a proteger as informações pessoais que coletamos. Você reconhece e 
concorda que é sua responsabilidade revisar esta política de privacidade 
periodicamente e tomar conhecimento de modificações 

Sua aceitação destes termos 

Ao usar este site, você indica sua aceitação desta política. Se você não concorda 
com esta política, não use nosso Site. Seu uso continuado do Site após a 
publicação de alterações a esta política será considerado sua aceitação dessas 
alterações. 

Contato 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, as práticas deste 
site ou suas relações com este site, entre em contato conosco: 
secretaria@convibra.org 

Este documento foi atualizado pela última vez em 19 de junho de 2014 

 


