POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta página descreve como coletamos, armazenamos, usamos e protegemos suas informações
pessoais. Ao se inscrever ou usar nossos produtos, serviços ou qualquer outro recurso,
tecnologia ou funcionalidade que nós oferecemos, você deve aceitar essa política.
Como usamos as informações pessoais que coletamos
Nossa finalidade principal ao coletar informações pessoais é fornecer a você uma experiência
segura, tranquila, eficiente e personalizada. Para isso, usamos suas informações pessoais para:
•
•
•
•
•
•
•

fornecer os serviços e o suporte ao cliente solicitados;
processar transações e enviar avisos sobre as suas transações;
solucionar disputas, cobrar taxas e solucionar problemas;
impedir atividades potencialmente proibidas ou ilegais e garantir a aplicação do nosso
Contrato do usuário;
personalizar, avaliar e melhorar nossos serviços, além do conteúdo e do layout do
nosso APP;
enviar materiais de marketing direcionados, avisos de atualização no serviço e ofertas
promocionais com base nas suas preferências de comunicação;
comparar informações, para uma maior precisão, e verificá-las com terceiros.

O Benditas Mães não compartilha informações pessoais com terceiros sem sua prévia
autorização.
Como compartilhamos informações pessoais com outras partes
Podemos compartilhar suas informações pessoais com:
•

•

•

•

Fornecedores dos serviços sob contrato que colaboram em partes de nossas
operações comerciais; (prevenção contra fraude, atividades de cobrança, marketing,
serviços de tecnologia). Nossos contratos determinam que esses fornecedores de
serviço só usem suas informações em relação aos serviços que realizam para nós, e
não em benefício próprio;
Empresas com as quais pretendemos nos fundir ou adquirir. (Se ocorrer uma fusão,
exigiremos que a nova entidade constituída siga essa política de privacidade com
relação às suas informações pessoais. Se suas informações pessoais puderem ser
usadas contra essa política, você receberá um aviso prévio).
Autoridades policiais, oficiais do governo ou outros terceiros quando:
o formos obrigados a isso por intimação, decisão judicial ou procedimento legal
semelhante, o precisamos fazer isso para estar em conformidade com a lei ou com as
regras de associação de cartão de crédito o estivermos cooperando com uma
investigação policial em andamento, o acreditamos, de boa fé, que a divulgação das
informações pessoais é necessária para impedir danos físicos ou perdas financeiras,
para reportar atividade ilegal suspeita ou investigar violações do nosso contrato do
usuário;
Outros terceiros com seu consentimento ou orientação para tanto.

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site e Aplicativo é
importante para o Benditas Mães

Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que
usem nosso APP, serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de
26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
As informações que coletamos incluem, mas não se limitam a:
a) Nome;
b) CPF;
c) Localização;
d) Data de Nascimento;
e) Endereço de e-mail;
f) Telefone para contato;
g) Informações sobre o navegador e o sistema operacional do dispositivo;
h) Endereço IP;
i) Páginas da Web/sessões do aplicativo visitadas;
j) Links e botões clicados.
O uso do APP Benditas Mães pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. Nossa
equipe 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.
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 a Telefônica, NET, 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.
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.
Os Cookies e Web Beacons
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoais
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 São Paulo apenas aos leitores oriundos de São
Paulo por exemplo) ou apresentar publicidade direcionada a um tipo de utilizador (como

mostrar publicidade de restaurante a um utilizador que visita sites de culinária regularmente,
por exemplo).
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.

