Termos de uso e politicas de privacidade do site Eutolimpo
As políticas de privacidade do site EU TO LIMPO tem como base o compromisso de garantir a
proteção dos dados e informações que coletamos, ou seja, seus Dados Pessoais, ser
transparentes sobre o uso que fazemos desses dados e oferecer privacidade e segurança no que
tange à utilização do site www.eutolimpo.com.br.
Dicionário de Definições:

Cookie: palavra em inglês que significa arquivo armazenado nos navegadores para facilitar a
identificação destes. Muito utilizado pelos Sites para personalizar rotinas para cada Usuário.
Dados Pessoais: quaisquer dados que possam identificar uma pessoa.
IP: sigla para "Internet Protocol". É o protocolo que identifica, localiza e estabelece conexão
entre computadores ligados à internet.
Site: conjunto de informações disponibilizadas na internet por indivíduo, instituição, empresa
etc., pertencente a um mesmo endereço eletrônico e que geralmente trata de tema específico.
Usuários: são os clientes e os visitantes (pessoas físicas ou jurídicas) dos nossos Sites.
1. O EU TO LIMPO se preocupa com a segurança dos USUÁRIOS e PARCEIROS quando do
acesso ao portal, garantindo a proteção das informações pessoais de todos aqueles que o
acessam. Porém, o USUÁRIO deve estar ciente de que as medidas de segurança relativas à
internet não são integralmente infalíveis;
2. Com a aceitação da Política de Privacidade e Termos de Uso do site EU TO LIMPO, o
USUÁRIO tem ciência e concorda que os seus dados pessoais, tais como nome, e-mail e
telefones, ou algum outro dado por nós solicitado, bem como incluído pelo USUÁRIO, mesmo
que por mera liberalidade, tornam-se de uso público para nós, cuja disponibilização a terceiros
dependerá de autorização livre e expressa deste, exceto nas hipóteses previstas em lei;
3. O USUÁRIO tem ciência que todos os registros de acesso e de dados pessoais obedecem aos
direitos à privacidade, à proteção de dados e ao sigilo das comunicações, nos termos da
legislação vigente, portanto concorda e AUTORIZA que todos os dados pessoais
disponibilizados em seu cadastro, sejam recebidos, tratados e armazenados pelo EU TO
LIMPO, durante todo o período de relacionamento com o site, os quais serão excluídos
definitivamente a requerimento do próprio Usuário;
4. As informações serão recebidas pelo EU TO LIMPO, tratadas e armazenadas de forma segura
e íntegra, em ambiente controlado e de segurança, respeitando o prazo legal de guarda, mesmo
após o término da relação mantida com o usuário do site;
5. O site EU TO LIMPO utiliza diferentes sistemas de tracking de terceiros, como por exemplo,
Google Analytics, um serviço de análise de internet da Google Inc. O Google Analytics utiliza

Cookies (arquivos de texto) que são armazenados no computador do USUÁRIO e possibilitam a
análise de utilização do site. As informações geradas a partir dos Cookies a respeito da
utilização do site (incluindo o seu endereço IP) serão transmitidas a um servidor e lá
armazenadas;
6. O Google utilizará essas informações para analisar a utilização do site para fornecer relatórios
sobre a utilização aos operadores de sites bem como o fornecimento de outros serviços ligados à
utilização do site e da internet. O Google transmitirá também essas informações a terceiros, caso
seja imposto por lei ou no caso em que o terceiro processe esses dados por ordem do Google. O
Google não ligará o endereço IP do USUÁRIO a outros dados;
9. O USUÁRIO poderá impedir a instalação de Cookies configurando seu navegador. Avisamos
que neste caso a totalidade das funções do site não será disponível;
10. Ao utilizar o site EU TO LIMPO, o USUÁRIO concorda com o processamento dos dados
levantados pelo Google na forma e na finalidade anteriormente descrita;
11. Somos autorizados a utilizar e processar os dados pessoais do USUÁRIO para fins de
publicidade (e-mail, newsletter, etc.);
12. O USUÁRIO poderá cancelar a sua inclusão nestes programas de publicidade a todo o
momento, por exemplo, enviando um e-mail ao endereço contato@eutolimpo.com.br. Ao se
registrar para receber o newsletter, o endereço de e-mail do USUÁRIO será utilizado para fins
de publicidade até o momento de cancelamento deste newsletter pelo próprio;
13. O cancelamento é possível em todo momento através do link no e-mail do USUÁRIO, ou
envio de e-mail ao endereço acima citado;
14. Somos autorizados a transmitir os dados do USUÁRIO a terceiros caso isto seja necessário
para cumprir regras legais, bem como no caso da transmissão de dados a autoridades policiais e
judiciárias, para fins de persecução penal, ordem judicial, ou qualquer outra da mesma natureza,
para fins de colaboração na investigação de crimes contra a segurança pública ou que envolva
interesse maior;
15. Conforme a Constituição Federal vigente o USUÁRIO tem, além de outros direitos lá
elencados, o direito à informação gratuita sobre os dados armazenados e a eventual correção,
bloqueio ou eliminação desses dados, basta enviar e-mail para o endereço
contato@eutolimpo.com.br;
16. Todos os textos, imagens, sons e/ou aplicativos exibidos no site EU TO LIMPO são
protegidos pelos direitos autorais, não sendo permitido modificar, reproduzir, armazenar,
transmitir, copiar, distribuir ou utilizar esses recursos de quaisquer outras formas para fins
comerciais sem o consentimento prévio e formal do EU TO LIMPO;

17. Tentativas de invasão ao site EU TO LIMPO serão tratadas, conforme prescrição legal,
como dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal que corresponda às consequências da
invasão, segundo o previsto na legislação, em especial no Código Penal brasileiro;
18. O EU TO LIMPO poderá eventualmente atualizar esta política sem aviso prévio. As
mudanças mais significativas, quando oportuno, poderão ser comunicadas em área de destaque
no website ou através de e-mail;
19. Para obter outras informações escreva para: contato@eutolimpo.com.br.

