Política de Privacidade e Termo de Uso
Política de Privacidade

A Associação DFDown tem um compromisso com o respeito à sua privacidade. Nós
reconhecemos que ao optar por nos informar alguns de seus dados pessoais, você confia
que nós agiremos de maneira responsável em relação a esses dados. Este é o motivo pelo
qual nós temos uma política de privacidade para proteger suas informações pessoais.
Você poderá sempre visitar nosso site sem fornecer nenhum dado pessoal. Caso esteja
interessado em mais detalhes sobre nossa política, por favor, continue lendo este
documento.

Que tipo de informações são obtidas e como são utilizadas?

Algumas vezes podemos requisitar que você, voluntariamente, nos forneça algumas
informações pessoais. Geralmente, essas informações são requisitadas quando você se
registra no site ou faz uma contribuição avulsa.
A Associação DFDown utilizará suas informações pessoais para: prestar contas com os
contribuintes e divulgar eventos e notícias caso o usuário tenha optado por receber
informações durante seu processo de registro ou contribuição avulsa.
Estamos sempre trabalhando para melhorar o site da Associação DFDown. Por este
motivo, nós monitoramos padrões de tráfego e utilização do site para nos auxiliar na
criação de um melhor leiaute, produzindo e fornecendo conteúdo de seu interesse.

Como a Associação DFDown protege suas informações?

Quando você nos enviar uma solicitação ou acessar suas informações privadas,
utilizaremos, se oportuno, recursos de criptografia dessas informações.

Senhas

Para oferecer serviços personalizados, nós podemos solicitar a criação de uma ou mais
senhas para permitir o acesso a certos serviços ou seções no site da Associação DFDown.

Revelação de Informações Coletadas

A Associação DFDown poderá gravar e exibir informações pessoais permitidas ou
requisitadas por lei, incluindo os seguintes casos: (a) proteger os direitos, segurança ou
propriedade dos usuários de nosso site, o público, a Associação DFDown.

Seu Consentimento

Caso você tenha optado por receber notícias periódicas via algum dos formulários
presentes em nosso site, você consente a Associação DFDown o uso de seus dados para
lhe enviar periodicamente informações sobre o Tema Síndrome de Down. Em hipótese
alguma utilizaremos suas informações com outras finalidades.

Termos e Condições de Uso Para o site da Associação DFDown

Os termos e condições abaixo se aplicam ao uso do site da Associação DFDown e dos
materiais acessíveis nele ou por meio dele. Por favor, leia-os atentamente antes de visitar
o site e os acesse sempre que necessário, na proporção que você for explorando o nosso
conteúdo. A sua utilização deste site significa que você aceita os termos e condições de
uso. Caso não concorde com estes termos e condições de uso, por favor, não visite ou
utilize o site da Associação DFDown.

1. Confidencialidade

A Associação DFDown lhe desencoraja a nos enviar quaisquer informações que você
considere confidenciais ou proprietárias por meio deste site.

2. Desobrigações

Os materiais acessíveis neste site são providos “como são”, e a Associação DFDown
explicitamente se desobriga de quaisquer garantias implícitas ou explícitas de qualquer
tipo.
Embora A Associação DFDown tenha sempre o cuidado de prover informações precisas
no site como um serviço a seus usuários, ela não assume quaisquer responsabilidades
pelas mesmas e não faz qualquer manifestação a respeito da precisão dessas informações.

Qualquer queixa relativa aos materiais ou ao site deverá ser regida pelas leis brasileiras.
E para tanto, fica eleito o foro de Brasília para julgamento dos méritos cabíveis.

3. Limitações de Uso

A Associação DFDown poderá revisar estes termos e condições de uso a qualquer
momento. As revisões serão publicadas nesta página, e os usuários são responsáveis pela
visitação periódica do website para que seja assegurada adequação. Caso A Associação
DFDown faça uma solicitação para que você devolva ou destrua quaisquer cópias das
informações providas neste website, você deverá acatar imediatamente esta requisição.

