Política de dados
Concedemos a você o poder de compartilhar como parte da nossa missão de tornar o Brasil mais aberto
e conectado. Esta política descreve quais informações coletamos e como as utilizamos e
compartilhamos. Você pode encontrar ferramentas e informações adicionais na seção Noções básicas de
Privacidade.
Conforme analisa nossa política, lembre-se de que ela se aplica a todas as marcas, produtos e serviços
do site OpinaBrasil.com que não possuem políticas de privacidade separadas ou que estão vinculados a
esta política, que nós chamamos de “Serviços do OpinaBrasil.com” ou “Serviços”.
Quais tipos de informações coletamos?
Dependendo dos Serviços que você usa, coletamos diferentes tipos de informações sobre você.
O que você faz e as informações que fornece.
Coletamos o conteúdo e outras informações fornecidas por você quando usa nossos Serviços, como
quando se cadastra em uma conta, cria ou compartilha conteúdos, envia mensagens ou se comunica
com os outros. Isso pode incluir informações presentes no conteúdo ou a respeito dele, como a
localização de uma foto ou a data em que um arquivo foi criado. Também coletamos informações sobre
como você usa nossos Serviços, por exemplo, os tipos de conteúdo que você vê ou com que se envolve e
a frequência ou duração de suas atividades.
O que os outros fazem e as informações que fornecem.
Também coletamos conteúdos e informações fornecidas por outras pessoas durante o uso dos nossos
Serviços, incluindo informações sobre você, por exemplo, quando elas compartilham fotos suas, enviam
mensagens a você, ou carregam, sincronizam ou importam suas informações de contato.
Suas redes e conexões.
Coletamos informações sobre as pessoas e grupos com que você se conecta e sobre como interage com
eles, por exemplo, as pessoas com quem você mais se comunica ou os grupos com que gosta de
compartilhar informações.
Informações sobre pagamentos.
Se você usar os nossos Serviços para transações financeiras (por exemplo, doações no site
OpinaBrasil.com), nós coletaremos informações sobre as suas doações. Isso abrange suas informações
de pagamento, como o número do seu cartão de crédito ou débito e outras informações do cartão,
informações de conta e autenticação, além dos dados de faturamento, envio e contato.
Informações do dispositivo.
Coletamos informações de ou sobre computadores, telefones e outros dispositivos em que você instala
ou acessa nossos Serviços, dependendo das permissões concedidas. Podemos associar as informações
coletadas dos seus diferentes dispositivos, o que nos ajuda a fornecer Serviços consistentes entre
dispositivos. Veja o exemplo abaixo:
●

Localizações do dispositivo, incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS,
Bluetooth ou sinal Wi-Fi.

Informações de parceiros externos.
Recebemos informações de parceiros externos sobre você e suas atividades dentro e fora do site
OpinaBrasil.com, por exemplo, informações de um parceiro quando oferecemos serviços em conjunto
ou de um anunciante sobre suas experiências e interações com ele.
Como usamos essas informações?
Adoramos criar experiências envolventes e personalizadas para as pessoas. Usamos todas as
informações que temos para nos ajudar a fornecer e apoiar nossos Serviços. Saiba como:
Fornecer, melhorar e desenvolver Serviços.
Podemos oferecer nossos Serviços, personalizar conteúdo e fazer sugestões usando essas informações
para entender como você usa e interage com nossos Serviços, com as pessoas ou elementos a que você
está conectado e pelos quais se interessa, dentro e fora dos nossos Serviços.
Conduzimos pesquisas, testamos recursos em desenvolvimento e analisamos as informações que temos
para avaliar e melhorar produtos e serviços, desenvolver novos produtos ou recursos e conduzir
atividades de auditoria e soluções de problemas.
Comunicar com você.
Usamos suas informações para enviar comunicações de marketing, entrar em contato sobre nossos
Serviços e lhe informar sobre políticas e termos. Também usamos as informações para respondê-lo
quando você entra em contato conosco.
Exibir e medir anúncios e serviços.
Usamos as informações que temos para melhorar nossos sistemas de publicidade e medição; assim,
podemos mostrar anúncios relevantes a você dentro e fora dos nossos Serviços, além de medir a eficácia
e o alcance dos anúncios e serviços.
Proporcionar segurança.
Para obter mais informações sobre como promover segurança no site OpinaBrasilcom, acesse a Central
de Ajuda de segurança do OpinaBrasil.com.
Usamos cookies e tecnologias semelhantes para fornecer e apoiar nossos Serviços, bem como todos os
usos descritos nesta seção da nossa política. Leia nossa Política de Cookies para saber mais.
Como estas informações são compartilhadas?
Compartilhando nos nossos Serviços
As pessoas usam nossos Serviços para se conectarem e compartilharem conteúdos umas com as outras.
Nós tornamos isto possível ao compartilhar suas informações das seguintes maneiras:
Pessoas com quem você compartilha e se comunica.
Informações públicas são as informações que você compartilha com o público em geral, como as
informações que estão no seu Perfil Público, ou o conteúdo que você compartilha em uma Página do site
OpinaBrasil.com ou em outro fórum público. As informações públicas estão disponíveis para qualquer
pessoa dentro ou fora dos nossos Serviços e podem ser vistas ou acessadas por meio de sites de busca,
APIs e mídia offline, como TV.

Em alguns casos, as pessoas com quem você compartilha e se comunica podem baixar ou compartilhar
novamente o conteúdo com outras pessoas dentro e fora dos nossos Serviços. Quando você comenta na
publicação de outra pessoa ou curte o conteúdo dela no OpinaBrasil.com, essa pessoa decide o público
que pode ver ou curtir seu comentário. Se ela tiver as definições configuradas para público geral, seu
comentário também será público.
Compartilhando com as empresas do site OpinaBrasil.com.
Compartilhamos as informações que temos sobre você com um grupo de empresas que fazem parte do
site OpinaBrasil.com.
Novo proprietário.
Se houver mudança na propriedade ou no controle total ou parcial de nossos Serviços ou seus ativos,
poderemos transferir suas informações para o novo proprietário.
Compartilhando com parceiros e clientes terceiros
Trabalhamos com empresas terceirizadas que nos ajudam a fornecer e a melhorar nossos Serviços ou
com empresas que usam anúncios e produtos relacionados, o que possibilita a operação de nossas
empresas e o fornecimento de serviços gratuitos para pessoas do Brasil inteiro.
Veja os tipos de terceiros com os quais podemos compartilhar informações sobre você:
Serviços de publicidade, medição e análise (somente informações pessoais não identificáveis).
Queremos que nossos anúncios sejam tão relevantes e interessantes quanto as outras informações
encontradas nos nossos Serviços. Com isto em mente, nós usamos todas as informações que temos
sobre você para exibir anúncios relevantes. Não compartilhamos informações que o identifiquem
pessoalmente (as informações de identificação pessoal são informações como nome ou endereço de
email, que podem ser usadas para contatá-lo ou identificá-lo) com parceiros de publicidade, medição e
análise, a menos que você nos dê permissão. Podemos fornecer a estes parceiros informações sobre o
alcance e a eficácia dos anúncios, sem conceder informações que identifiquem você pessoalmente ou
agregamos as informações para que não seja possível identificá-lo. Por exemplo, podemos informar ao
anunciante o desempenho dos seus anúncios, quantas pessoas visualizaram os anúncios ou instalaram
um aplicativo depois de ver um anúncio, ou proporcionar informações demográficas sem identificação
pessoal (por exemplo, mulher de 25 anos, em Campinas, que gosta de turismo) para ajudar esses
parceiros a entenderem o público ou os clientes; no entanto, só fazemos isso depois que o anunciante
aceitar se vincular às nossas diretrizes para anunciantes.

Como faço para gerenciar ou excluir informações sobre mim?
Você pode gerenciar o conteúdo e as informações que compartilha quando usa o site OpinaBrasil.com
através do perfil.
Nós armazenamos dados pelo tempo necessário para fornecer produtos e serviços para você e outras
pessoas, inclusive as descritas acima. As informações associadas à sua conta serão mantidas até que ela
seja excluída, a menos que não precisemos mais dos dados para fornecer produtos e serviços.
Você pode excluir sua conta a qualquer momento. Quando você exclui sua conta, nós excluímos as suas
publicações, como as fotos e atualizações de status. Se você não desejar excluir sua conta, mas quiser
parar de usar o site OpinaBrasil.com temporariamente, é possível desativar sua conta. Lembre-se de

que as informações que outras pessoas compartilharam sobre você não fazem parte da sua conta e não
serão apagadas quando você excluir sua conta.

Como respondemos a solicitações judiciais ou evitamos danos?
Nós podemos acessar, reter e compartilhar suas informações em resposta a uma solicitação judicial
(como um mandado de busca, ordem judicial ou intimação) se acreditarmos em boa-fé que a lei nos
obriga a fazer isso. Isso pode incluir a resposta a solicitações judiciais de jurisdições fora do Brasil
quando acreditarmos de boa-fé que a resposta é exigida por lei na jurisdição em questão, diz respeito
aos usuários na jurisdição em questão e está em conformidade com padrões reconhecidos
internacionalmente. Também podemos acessar, reter e compartilhar informações quando acreditarmos
em boa-fé que isso seja necessário para: detectar, impedir e resolver fraudes ou outras atividades
ilegais; proteger a nós mesmos, nossos Serviços, você e outras pessoas, inclusive como parte das
investigações; ou impedir a morte ou lesões corporais iminentes. Por exemplo, podemos transmitir
informações para parceiros externos sobre a confiabilidade da sua conta para impedir fraudes e abusos
dentro e fora dos nossos Serviços. As informações que recebemos sobre você, incluindo dados de
transações financeiras relacionadas a doações feitas para o site OpinaBrasil.com, podem ser
processadas e permanecerem retidas por um período longo quando sujeitas a solicitações ou obrigações
legais, investigações governamentais ou investigações referentes a possíveis violações de nossos termos
e políticas, ou como forma de preveni-las. Poderemos também reter informações de contas desativadas
por violar nossos termos por, no mínimo, um ano, a fim de evitar outros abusos ou violações de nossos
termos.

Como você será notificado sobre mudanças nesta política?
Você será notificado antes de fazer quaisquer alterações nessa política e daremos a oportunidade de
analisar e comentar a política revisada antes de continuar a usar nossos Serviços.

Como entrar em contato com o site OpinaBrasil.Com em caso de dúvidas
Para saber mais sobre como funciona a privacidade no OpinaBrasil.com, verifique as Noções básicas de
Privacidade. Em caso de dúvidas sobre esta política, veja como entrar em contato conosco:

