
 

FACEBOOK             

Poucos usuários do Facebook sabem o quão profundas são as permissões dadas pelo usuário ao aplicativo 

pelo direito de utilizá-lo de forma “gratuita” [...] a julgar pelos termos, o Facebook Messenger pode saber 

exatamente quem você é [...] isso não significa que o Messenger faça tudo isso, mas que ele pode fazer [...] 

O Facebook se defendeu dizendo que as permissões são padrão para qualquer aplicativo de mensagens, 

como Snapchat, Line e Skype. [Fonte: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/confira-10-termos-de-uso-

assustadores-do-facebook-messenger/43433] 

 

 

Termos e condições de uso: https://www.facebook.com/legal/terms  

 

Política de privacidade: https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

 

“Para conteúdos protegidos por leis de direitos de propriedade intelectual, como 
fotos e vídeos (conteúdo IP), você nos concede especificamente a seguinte permissão, 
sujeita às suas configurações de privacidade e de aplicativos: você nos concede uma 

licença global não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties para usar qualquer conteúdo IP 
publicado por você ou associado ao Facebook (Licença IP). Essa Licença IP termina quando você exclui seu 
conteúdo IP ou sua conta, exceto quando seu conteúdo é compartilhado com outras pessoas e este não é 
excluído por elas.” 

 
 

Suas redes e conexões 

Informações sobre pagamentos 

“O que você faz e as informações que fornece: Coletamos o conteúdo e outras informações transmitidas 

por você quando usa nossos Serviços, incluindo 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 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.” 

“Informações do dispositivo – [...] Atributos, como sistema operacional, versão de hardware, configurações 

do dispositivo, nomes e tipos de arquivos e softwares, [...] Localizações do dispositivo, incluindo 

localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi. [...]Informações de 

conexão, como o nome da sua operadora de celular ou ISP (Internet Service Provider), tipo de navegador, 

idioma, fuso horário, número de celular e endereço IP.” 

“Informações de sites e aplicativos que usam nossos Serviços [...] 

Informações de parceiros externos [...] 

Empresas do Facebook”(Instagram, WhatsApp, Parse, Onavo, Moves, Oculus, entre outras) 

“Quando você publica conteúdos ou informações usando a opção Público, você está permitindo que todos, 

incluindo pessoas fora do Facebook, acessem e usem essas informações e as associem a você (isto é, ao 

seu nome e foto do perfil).”  

O que forneço para 

usar esse serviço? 

Coleta de dados – ou 

sobre os direitos do 

Facebook... 



Item Celular e outros dispositivos móveis 

“Você consente e fornece todos os direitos necessários para permitir que os usuários 
sincronizem seus dispositivos com quaisquer informações (inclusive através de um 
aplicativo) visíveis para eles no Facebook” 

Item Sobre propagandas e outros conteúdos comerciais fornecidos ou aprimorados pelo Facebook 

“Você nos concede permissão para usar seu nome, imagem do perfil, conteúdos e informações 
relacionadas a conteúdos comerciais, patrocinados ou relacionados (como uma marca que você curtiu) 
fornecido ou aperfeiçoado por nós. Isto significa, por exemplo, que você permite que uma empresa ou 
outra entidade nos pague para exibir seu nome e/ou imagem do perfil com seus conteúdos ou informações 
sem receber qualquer compensação por isso. Se você tiver selecionado um público específico para seus 
conteúdos ou informações, respeitaremos sua escolha ao usar esses dados.” 

Item Disposições especiais aplicáveis a usuários fora dos Estados Unidos 
“Você concorda em ter seus dados pessoais transferidos para e processados nos Estados Unidos.” 

Vale lembrar que “as leis do estado da Califórnia regem esta Declaração, bem como as alegações que 

surjam entre você e nós, independentemente de conflitos nas disposições legais.” 

 

Item Registro e Segurança da conta 

“você manterá suas informações de contato precisas e atualizadas” 
“você não usará o Facebook se for menor de 13 anos” 
“você não fornecerá qualquer informação pessoal falsa no Facebook, nem 
criará uma conta para qualquer outra pessoa além de você sem permissão.” 
“você não coletará conteúdos ou informações de usuários, ou acessará o Facebook, usando meios 
automatizados (como bots de coleta, robôs, spiders ou scrapers) sem nossa permissão prévia.” 

Item Proteção dos direitos de outras pessoas 
“Se for coletar informações de usuários, você deverá: obter seu consentimento, deixar claro que é você (e 
não o Facebook) quem está coletando as informações e publicar uma política de privacidade explicando 
quais informações serão coletadas e como elas serão usadas.”  
“Você não marcará usuários nem enviará convites por e-mail para não usuários sem o consentimento 
deles. O Facebook oferece ferramentas de denúncia social para permitir que os usuários façam 
comentários sobre a marcação” 

Lembrando que o Facebook pode remover qualquer conteúdo ou informação publicada por você no 

Facebook se julgar que isso viola seus termos de uso ou políticas. 

 

“Novo proprietário 

Se a propriedade ou o controle do total ou de uma parte de nossos Serviços ou seus 
ativos for alterado, podemos transferir suas informações para o novo proprietário.” 

“Como lhe notificaremos sobre mudanças nesta política?  

Notificaremos você antes de fazer quaisquer alterações nessa política e lhe daremos a oportunidade de 

analisar e comentar a política revisada antes de continuar a usar 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.” && “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.” 

E com o tempo, 

como fica? 

Coleta de dados – ou 

sobre o que você 

consente... 

Coleta de dados – ou 

sobre os deveres d@ 

usuári@... 



 

  GMAIL          

A dinamarquesa Margrethe Vestager, que deixou o cargo de ministra da economia no fim de 2014, 
anunciou no dia 15 de abril uma acusação formal que pode levar a UE a multar o gigante da tecnologia em 

€ 6 bilhões. [...] “Se você faz uma busca por compras, o Google Shopping vai sempre aparecer em primeiro 
na resposta. Às vezes, isso pode ser bom, mas, em outros casos, a resposta deveria ser outra e isso não é 
oferecido. Como uma empresa vai tentar ser melhor, oferecer algo novo? A preocupação é que há um risco 

para nós, como consumidores, de sermos privados de inovações, de novos desenvolvimentos do mercado.” 
[Fonte: http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/dominio-do-google-e-abusivo-e-traz-riscos/] 

 

Termos de serviço: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/policies/terms/regional.html  

 

Política de privacidade: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/policies/privacy/  

 

 

Informações necessárias para registro 

Nome, sobrenome, nome de usuário, senha, data de nascimento, celular, localidade e 
outro email .... além de concordar com os Termos de Serviço e a política de Privacidade do 
Google.  Ref.: [https://myaccount.google.com/intro] 
 
 

Como usar nossos serviços 

“Em relação com seu uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios de serviços, mensagens 

administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações.” 

Seu Conteúdo em nossos Serviços 

“Quando você faz upload, submete, armazena, envia ou recebe conteúdo a nossos Serviços ou por meio 

deles, você concede ao Google (e àqueles com quem trabalhamos) uma licença mundial para usar, 

hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obras derivadas (como aquelas resultantes de 

traduções, adaptações ou outras alterações que fazemos para que seu conteúdo funcione melhor com 

nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e exibir publicamente e distribuir tal conteúdo. Os direitos 

que você concede nesta licença são para os fins restritos de operação, promoção e melhoria de nossos 

Serviços e de desenvolver novos Serviços. Essa licença perdura mesmo que você deixe de usar nossos 

Serviços (por exemplo, uma listagem de empresa que você adicionou ao Google Maps).” 

“Nossos sistemas automatizados analisam o seu conteúdo (incluindo e-mails) para fornecer recursos de 

produtos pessoalmente relevantes para você, como resultados de pesquisa customizados, propagandas 

personalizadas e detecção de spam e malware.” 

“O Google concede a você uma licença pessoal, mundial, não exclusiva, intransferível e isenta de royalties 

para o uso do software fornecido pelo Google como parte dos Serviços. Essa licença tem como único 

objetivo permitir que você use e aproveite o benefício dos Serviços, tal como fornecidos pelo Google, da 

forma permitida por estes termos. Você não poderá copiar, modificar, distribuir, vender ou alugar 

qualquer parte de nossos Serviços ou o software incluso, nem poderá fazer engenharia reversa ou tentar 

extrair o código fonte desse software, exceto nos casos em que a legislação proibir tais restrições, ou 

quando você tiver nossa permissão por escrito.” 

 

Quais dados 

preciso fornecer 

para usar esse 

serviço? 

Concessões... 



Como modificar e cancelar nossos Serviços 

“Você pode deixar de usar nossos Serviços a qualquer momento, embora fiquemos 

chateados ao ver você ir embora. [...] Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é 

importante preservar seu acesso a esses dados. Se descontinuarmos um Serviço, quando razoavelmente 

possível, você será informado com antecedência razoável e terá a chance de retirar as suas informações 

daquele Serviço.”  

Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade 

“[...] existem algumas coisas que não prometemos sobre nossos Serviços. Exceto quando expressamente 

previsto nestes termos ou em termos adicionais, nem o Google, nem seus fornecedores ou distribuidores 

oferecem quaisquer garantias sobre os Serviços. [...]  Na medida permitida por lei, excluímos todas as 

garantias.” 

 

Última modificação: 5 de junho de 2015 

“Coletamos informações para fornecer serviços melhores a todos os nossos usuários, desde descobrir 

coisas básicas, como o idioma que eles falam, até coisas mais complexas [...] 

Informações que o usuário nos transmite: [...] informações pessoais, como nome, endereço de e-mail, 

número de telefone ou cartão de crédito para armazenar com a conta. [...] 

Informações que coletamos a partir do uso que o usuário faz dos nossos serviços: Coletamos informações 

sobre os serviços que o usuário utiliza e como os usa”. Isto inclui (i) informações do dispositivo (hardware, 

versão do sistema operacional, identificadores exclusivos de produtos e informações de rede móvel, 

inclusive número de telefone); (ii) informações de registro (consultas de pesquisa, nº de seu telefone, nº de 

quem chama, nº de encaminhamentos, horário e data de chamadas, duração das chamadas, informações 

de identificador de SMS, tipos de chamadas, IP, configurações de hardware, tipo de navegador, idioma do 

navegador, data e horário de sua solicitação, URL de referência e cookies); (iii) informações de local (IP, 

GPS, Wi-Fi, etc.); (iv) Nº de aplicativo exclusivo; (v) armazenamento local (dados e cache do seu navegador); 

(vi) cookies e tecnologias semelhantes. 

 

“Como usamos as informações que coletamos 

Usamos as informações que coletamos em todos nossos serviços para fornecer, manter, 

proteger e melhorar esses serviços, desenvolver novos e proteger a Google e nossos usuários. 

Também usamos essas informações para oferecer ao usuário um conteúdo específico, por exemplo, 

fornecer resultados mais relevantes de pesquisa e anúncios. [...] Nossos sistemas automatizados analisam 

o conteúdo do usuário (incluindo e-mails) [...] Podemos combinar informações pessoais de um serviço com 

informações, inclusive informações pessoais, de outros serviços da Google [...]A Google processa 

informações pessoais em nossos servidores de muitos países do mundo. Podemos processar as 

informações pessoais do usuário em um servidor localizado fora do país em que este vive.”  

“Informações que compartilhamos 

Não compartilhamos informações pessoais com empresas, organizações e indivíduos externos à Google, 

salvo em uma das seguintes circunstâncias: (i) com sua autorização; (ii) com administradores de domínios; 

(iii) para processamento externo (“Fornecemos informações pessoais a nossas afiliadas ou outras empresas 

ou pessoas confiáveis para processá-las para nós, com base em nossas instruções e em conformidade com 

nossa Política de Privacidade e quaisquer outras medidas de segurança e de confidencialidade 

adequadas.”); (iv) por motivos legais. 

 

Sobre as (não) 

garantias... 

Coleta 

Comparti-

lhando os 

seus dados 



 

E se o Google mudar “de dono”? 

Se a Google estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou venda de ativos, continuaremos 

a garantir a confidencialidade de qualquer informação pessoal e avisaremos os usuários afetados antes que 

as informações pessoais sejam transferidas ou sejam submetidas a uma política de privacidade diferente. 

Sobre alterações dos termos 

“Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um Serviço para, 

por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você deve consultar os termos 

regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos nesta página. Publicaremos um aviso 

de alteração sobre os termos adicionais dentro do Serviço aplicável.” 

E lembre-se... “quando a legislação da Califórnia não puder ser aplicada, a legislação de seu país será 

aplicada às disputas relacionadas com estes termos. Nos outros casos, você concorda com a aplicação das 

leis da Califórnia, EUA” 

 

  

E com o tempo, 

como fica? 



 

 DROPBOX      

DropBox tem sido constantemente os provedores de armazenamento em nuvem top [...]. Mas, 
recentemente, uma sérire de preocupações relativas à segurança e privacidade vem cercando o Dropbox. 
Daí que muitas empresas estão considerando fazer a mudança para um provedor de serviço de nuvem mais 
seguro e confiável. [...] Entre os serviços de “cloud storage”, SpiderOak é o mais novo, tendo começado a 
existir já na era pós-Snowden. Assim, os pontos fortes dele (em relação aos outros e ao DropBox) são 
segurança e privacidade. Os arquivos são sempre encriptados na rede deste serviço e seus dados e senhas 
não são acessíveis a ninguém. Mesmo os metadados dos seus arquivos não são acessíveis a empregados(as) 
do SpiderOak. [Fonte: http://beebom.com/2015/03/best-dropbox-alternatives-for-cloud-storage/] 
 

 

Termos e condições de uso: https://www.dropbox.com/terms  

 

Política de privacidade: https://www.dropbox.com/terms#privacy  

 

 

Informações necessárias fornecer para registro 

Nome, sobrenome, nome de usuário, senha, data de nascimento, dados de cartão de 
crédito (se for fazer alguma transação paga), email e localidade. 
[Ref.: http://www.digitaltrends.com/web/terms-conditions-dropbox-terms-and-privacy-policy/]  
 
 

“Suas Coisas” e suas permissões 

Quando você usa nosso serviços, você nos dá acesso aos seus arquivos, conteúdo, 

mensagens de email, contatos, ou seja “Suas Coisas”. “Suas Coisas” são suas. Este termo não nos dá 

nenhum direito sobre as “Suas Coisas” exceto aqueles necessários para que prestemos nossos serviços. 

Nós precisamos de sua permissão para fazer coisas como hospedar “Suas Coisas”, fazer backup, e 

compartilhá-las quando você nos solicitar. Nossos serviços também incluem funcionalidade como 

thumbnails, previews de documentos, organização de e-mails, indexação fácil, adição, compartilhamento e 

busca. Estas e outras funcionalidades podem requerer que nosso sistema acesse, armazene e leia “Suas 

Coisas”. Você nos concede permissão para fazer esse tipo de procedimento, e essa permissão se estende a 

nossos afiliados e terceiras partes confiáveis com quem trabalhamos. 

O que e o porquê 

Nós coletamos e usamos as seguintes informações para prover, aprimorar e proteger nossos serviços: 

(i) Conta: coletamos e associamos com sua conta informações como seu nome, email, nº de telefone, 

informações de pagamento e endereço físico; 

(ii) Serviços: ao usar nossas serviços, nós armazenamos, processamos e transmitimos seus arquivos 

(inclusive fotos, dados estruturados e e-mails) e informações relacionadas a eles (metadados) [...]; 

(iii) Utilização: coletamos informações do e sobre os dispositivos de hardware usados para acessar nossos 

serviços (IP, tipo de dispositivo e de navegador, a página visitada antes de entrar no Dropbox e localização); 

(iv) Cookies e tecnologias semelhantes. 

Com quem 

(i) Outros que trabalhem para o Dropbox (respeitando nossa política de Privacidade);  

(ii) Outros usuários (nome e email são default, outros mediante autorização); 

Quais dados 

preciso fornecer 

para usar esse 

serviço? 

Coleta de dados 

Quais dados 

preciso fornecer 

para usar esse 

serviço? 



(iii) Outras aplicações (por exemplo via API); 

(iv) instâncias legais. 

“Podemos compartilhar informações como já apresentado, mas não vamos vendê-las 
para anunciantes ou outros terceiros” 

 

Onde 

Ao prover nossos serviços a você, podemos armazenar, processar e transmitir 

informações pelo mundo – incluindo regiões fora do seu país de origem. 
 

Foro legal 

Estes Termos serão regidos pelas leis da Califórnia , exceto para seus conflitos de princípios legais , salvo 
outra indicação por uma lei obrigatória de qualquer outra jurisdição. 
 

Dropbox está em conformidade com a politica “Safe Harbor” estabelecida entre UE-U.S e Swiss-U.S. cujos 
principais princípios são: 
(i) Notificação – As pessoas devem ser informados de que seus dados estão sendo coletados e sobre como 
serão usados 
(ii) Escolha - As pessoas devem ter a opção de optar por sair da coleta e transferência de dados a terceiros 
(iii) Transferência – Transferência de dados a terceiros só pode ocorrer a outras organizações que seguem 
princípios adequados de protecção de dados 
(iv) Segurança - Devem ser feitos esforços razoáveis para evitar a perda de informações coletadas. 
(v) Integridade dos dados - Os dados devem ser pertinentes e fiáveis para a finalidade que foram coletados. 
(vi) Acesso - Os indivíduos devem ser capazes de acessar as informações mantidas sobre eles, e corrigir ou 
apagá-las se estiverem incorretas. 
(v) Execução - Deve haver meios eficazes para fazer respeitar estas regras. 
 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbor_Privacy_Principles  
Para saber mais sobre essa política acesse: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp  

 

 

Retenção 

Nós retemos as informações armazenadas nos nossos Serviços pelo tempo que prestarmos 

esse serviço a você. Se você apagar sua conta, nós também apagaremos essa informação. 

Mas, por favor, note que: 

(i) pode haver alguma letargia no processo de apagar suas informações de nossos servidores; 

(ii) podemos reter esse informação se for necessário para cumprir obrigações legais, resolver disputas ou 

fazer valer nosso acordos.  

Modificações dos Termos de Uso 
Podemos revisar estes Termos de Uso de tempos em tempos, e sempre vai constar a versão mais atual em 
nosso site. Se uma revisão reduzir significativamente seus direitos, iremos notificá-lo (como, por exemplo, 
enviando uma mensagem para o endereço de email associado à sua conta , postando em nosso blog ou 
nesta página) . Ao continuar a usar ou acessar os Serviços após as revisões dos Termos passarem a ter 
efeito, você concorda em seguir os termos revisados. 
 
E se mudar “o dono”? 

Se estivermos envolvidos em uma reorganização, fusão, aquisição ou venda de nossos ativos, suas 
informações podem ser transferidas, como parte do acordo. Vamos notificá-lo (por exemplo, através de 
uma mensagem para o endereço de e-mail associado à sua conta) de qualquer negócio e delinear suas 
escolhas nesse caso.  

Ainda sobre os 

SEUS dados... 

E com o tempo, 

como fica? 



 

WIKIPEDIA  

Existem casos em que a Wikipedia se reserve o direito de entregar as suas informações pessoais a outrem. 

Estes casos incluem respostas a intimações ou mandados judiciais válidos decorrentes de investigações 

sobre queixas de abuso, casos de vandalização de artigos ou a qualquer momento em que “seja 

razoavelmente necessário para proteger os direitos, propriedade ou segurança da Wikimedia Foundation, 

seus usuários ou do público". A Wikipedia não irá revelar suas informações em quaisquer outras 

circunstâncias . [Fonte: http://www.digitaltrends.com/web/terms-conditions-wikipedia/] 

 

 

Termos e condições de uso: https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/pt-br 

 

Política de privacidade: https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/pt-br#introduction 

 

 

Informação de conta & registro 

“Não é necessário criar uma conta para ler ou contribuir para um site da Wikimedia, 
exceto em raras circunstâncias. No entanto, se você contribuir sem se registrar, sua 
contribuição serão publicamente atribuída para o Endereço IP associado com o dispositivo.” 
 

 

Informação que coletamos 

“Coletamos ativamente alguns tipos de informações com uma variedade de tecnologias comumente 

usados. Estes geralmente incluem tracking pixels, JavaScript e uma variedade de tecnologias "dados 

armazenados localmente", como cookies e armazenamento local. Percebemos que algumas dessas 

tecnologias não tem a melhor reputação na cidade e pode ser utilizado para fins menos-do que-nobre. 

Então, nós queremos ser tão claro quanto pudermos sobre por que podemos usar esses métodos e o tipo 

de informação nós usamo-los para recolher [...] Acreditamos que esta recolha de dados ajuda a melhorar a 

sua experiência de usuário, mas você pode remover ou desabilitar alguns ou todos os dados armazenados 

localmente por meio de configurações do seu navegador, dependendo do seu navegador. Você pode 

aprender mais sobre algumas opções que você tem em nossa FAQ.” 

GPS e outras tecnologias de localização 

“Alguns recursos que oferecemos para trabalhar melhor, se sabemos dentro de que área você está. Mas é 

completamente até você, mesmo que você não queira que a gente use ferramentas de geolocalização para 

fazer alguns recursos disponíveis para você. Se você consentir, podemos usar GPS (e outras tecnologias 

comumente usados para determinar a localização) para mostrar-lhe o conteúdo mais relevante.” 

Metadados 

“Podemos receber automaticamente dados de localização do dispositivo. [...] Às vezes, podemos receber 

automaticamente dados de localização do dispositivo. Por exemplo, se você quiser fazer upload de uma 

foto no aplicativo móvel Wikimedia Commons, podemos receber metadados, como o lugar e a hora que 

você tirou a foto, automaticamente a partir de seu dispositivo. Por favor, esteja ciente de que, ao contrário 

de informações de localização recolhidos utilizando sinais GPS descritos acima, a configuração de seu 

dispositivo móvel padrão geralmente inclui os metadados na sua foto ou vídeo para upload os sites da 

Wikimedia. Se você não quer que os metadados enviados para nós e tornado público no momento do seu 

upload, por favor alterar as configurações do dispositivo.” 

Quais dados 

preciso fornecer 

para usar esse 

serviço? 

Coleta de dados 



“Quando nós compartilharemos suas informações? 

Com sua permissão ou Porque você tornou público 

Por razões legais - Podemos acessar, preservar ou divulgar suas informações pessoais se acreditarmos que 
é necessário para satisfazer um mandado válido e legalmente exigível, intimação, ordem judicial, lei ou 
regulamento, ou outra ordem judicial ou administrativa. No entanto, se acreditarmos que um determinado 
pedido de divulgação de informações de um usuário é legalmente inválida ou um abuso do sistema legal e 
do usuário afetado não pretende opor-se à divulgação, vamos tentar o nosso melhor para combatê-la. 
Estamos comprometidos com notificá-lo via email pelo menos 10 (dez) dias corridos, quando possível, 
antes de divulgar suas informações pessoais em resposta a uma demanda legal. No entanto, só pode 
fornecer um aviso, se não estão legalmente impedidos de entrar em contato com você, não há nenhuma 
ameaça credível para a vida ou de ferimentos graves que é criado ou aumentado por divulgar o pedido, e 
você nos forneceu um endereço de email[...] 

Se a organização for transferida - No caso extremamente improvável que a posse de todos ou quase todos 
da Fundação mude, ou vamos passar por uma reorganização (tal incorporação, fusão ou aquisição), vamos 
continuar a manter as suas informações pessoais confidenciais, salvo o disposto na presente Política e 
fornecer um aviso para você via os sites da Wikimedia e uma notificação em [$ wikimediaannounce 
wikimediaAnnounce-L] ou lista de discussão semelhante, pelo menos 30 (trinta) dias corridos antes que 
qualquer informação pessoal é transferido ou ficarem sujeitas a uma política de privacidade diferente. 

Para proteger você, nós, e aos outros - Esperamos que isso nunca venha à tona, mas podemos divulgar 
suas informações pessoais se acreditarmos que é razoavelmente necessário para prevenir danos corporais 

iminente e grave ou morte de uma pessoa, ou para proteger a nossa organização, os funcionários, 

prestadores de serviços, usuários ou do público . Também podemos divulgar suas informações pessoais se 
acreditarmos que é necessário detectar, impedir ou de outra forma avaliar e abordar possíveis spams, 
malware, fraude, abuso, atividade ilegal, e segurança ou preocupações técnicas.  

Para nossos prestadores de serviços - Por mais difícil que podemos tentar, não podemos fazer tudo. Então, 
às vezes usamos os prestadores de serviços terceirizados ou contratados que ajudam a corrida ou 
aprimorar os sites da Wikimedia para que você e outros usuários. Podemos dar acesso às suas informações 
pessoais a estes fornecedores ou empreiteiros, conforme necessário para executar os seus serviços para 
nós ou para usar suas ferramentas e serviços. Colocamos requisitos, tais como acordos de 

confidencialidade, no lugar para ajudar a garantir que esses prestadores de serviços tratar suas 
informações de forma consistente com, e não menos proteção da sua privacidade do que, os princípios 
desta Política.”  

 

“Por quanto tempo nós mantemos seus dados?  

Nós só manter suas informações pessoais enquanto for necessário para manter, entender e melhorar os 
sites da Wikimedia ou para cumprir com as leis dos E.U.A.” 

“Alterações a esta política de privacidade  - (i) Em caso de alterações substanciais, vamos fornecer as 
alterações propostas para os nossos usuários em, no mínimo, 3 (três) idiomas (selecionados a nosso 
critério) por um período de discussão aberto com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. Antes do 
início de qualquer período de discussão, vamos fornecer um aviso sobre tais alterações e a oportunidade 
de comentar nos sites da Wikimedia, numa notificação em WikimediaAnnounce-L ou alguma lista de 
discussão similar. (ii) Para alterações menores, como correções gramaticais, mudanças legais ou 
administrativas, ou correções de afirmações imprecisas, nós vamos postar as mudanças e, quando possível, 
providenciar uma nota pelo menos 3 (três) dias de antecedência, através de WikimediaAnnounce-L ou uma 
lista de discussão similar. 

Compartilha-

mento de 

SEUS dados 

E com o tempo, 

como fica? 


