A Política de Privacidade foi elaborada para reafirmar nosso
compromisso com as informações coletadas por ocasião do registro
dos Blogs dos Arautos do Evangelho ou por meio dos Sites da Entidade.
Esta política abrange o tratamento que o portal Arautos do Evangelho
destina às informações capazes de identificar os usuários, sejam as
coletadas diretamente em seu Portal na Internet, sejam as
armazenadas em suas bases de dados eletrônicos por outros meios de
coleta, tais como cadastros preenchidos em meio físico ou consultas ao
serviço de atendimento telefônico ao cliente. Esta Política está sujeita
a alterações. Desse modo, recomendamos sua periódica consulta.
Caso o Portal Arautos do Evangelho, em algum momento, promova
mudança substancial na maneira de usar as informações pessoais
coletadas, as novas condições de privacidade e segurança da
informação serão informadas aos usuários cadastrados, mediante
comunicação eletrônica. Para fins desta Política, devem ser observadas
as seguintes considerações:
1. O Portal Arautos do Evangelho através do seu site
www.arautos.org coleta informações pessoais, capazes de
identificar os usuários, quando: a) cadastram-se em nosso
Portal, b) participam de nossos eventos, e; c) quando entram
em contato conosco pelos canais de atendimento ao usuário.d)
Cadastram-se em um de nossos blogs.
2. Para cada uma das modalidades de coleta de dados poderão
ser solicitadas diferentes informações, de acordo com a
finalidade da sua coleta. Assim, os usuários serão sempre
informados sobre os dados que estão sendo coletados, ficando
a seu critério fornecê-los ou não, e, em cada caso, serão
avisados também sobre as conseqüências de sua decisão.
3. O Portal Arautos do Evangelho não captura informações
através de ferramentas como “cookies”.
4. A navegabilidade em algumas instâncias do portal do Portal
Arautos do Evangelho requer registro além da inscrição, bem
como, validação das informações declaradas pelos usuários.
5. Todas as informações coletadas dos usuários trafegam de
forma segura, utilizando padrão de Internet.
6. Qualquer informação fornecida pelos usuários será armazenada
e envidaremos nossos melhores esforços na manutenção da
confidencialidade
integridade
e
disponibilidade
das
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

informações que nos forem fornecidas.
Somente por determinação judicial, as informações dos
usuários cadastrados no ambiente deste Portal serão
transferidas a terceiros.
O Portal Arautos do Evangelho não tem qualquer
responsabilidade no caso de inserção de dados falsos ou
inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário neste
Portal, sendo da sua inteira responsabilidade a exatidão das
informações.
O usuário que introduzir seus dados pessoais identificáveis
poderá, a qualquer momento alterar, corrigir e remover como
for conveniente para este, bastando, para tanto, fazê-las
através de seu próprio cadastro no site. Por razões de
segurança, as alterações cadastrais, incluindo todos os dados
referentes ao cadastro de usuários do Portal Arautos do
Evangelho, só podem ser feitas com identificação por meio de email e senha.
As newsletters e mensagens publicitárias enviadas por e-mail
trarão, obrigatoriamente, opção de cancelamento do envio
daquele tipo de mensagem por parte do Portal Arautos do
Evangelho, que se encarregará de atendê-la com brevidade.
Os serviços de envio de e-mails são realizados pelos servidores
do portal Portal Arautos do Evangelho.
É de responsabilidade do usuário a guarda de sua senha e de
seu login de acesso. Não é adequada a utilização de senhas
óbvias, como datas especiais, nomes ou seqüências numéricas.
Caso o usuário tome conhecimento ou apenas suspeite que sua
senha foi descoberta, ele deverá alterá-la em sua página de
cadastro imediatamente.
Ao submeter seus dados nos formulário de Registro no Portal
Arautos do Evangelho o usuário estará aceitando nossa Política
de Privacidade.
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