POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta política foi modificada em 25 de maio de 2018.
Quem somos
Ministérios Pão Diário é um ministério global com a missão de tornar a sabedoria
transformadora da Bíblia compreensível e acessível a todos.
Definições
Temos muitos sites e aplicativos móveis diferentes. Nesta política, usamos termos que são
de fácil compreensão. Por exemplo, sempre que dissermos “nossos sites” estamos nos
referindo a:
Sites de Ministérios Pão Diário
● paodiario.org
● publicacoespaodiario.com.br
Quando usamos “Ministérios Pão Diário”, “nós” ou “nosso” nesta política, estamos nos
referindo aos nossos sites pertencentes a Ministérios Pão Diário e são por eles operados.
Você pode usar nossos sites como usuário registrado ou não, que, coletivamente,
chamamos de “visitantes”.
Seu acordo
Por favor, leia cuidadosamente este documento porque ele explica como coletamos,
usamos, compartilhamos e processamos suas informações pessoais. Se você optar por
usar nossos sites e aplicativos móveis, terá concordado com a coleta e uso de informação,
de acordo com esta política. As informações pessoais que coletamos são usadas para
provimento e melhoria de nossos sites e aplicativos e para tornar a Bíblia compreensível e
acessível. Não vendemos, alugamos ou compartilhamos informações com ninguém, exceto
conforme descrito nesta Política de Privacidade.
Informações que coletamos e como as coletamos
Quando você estiver usando nossos sites, se quiser acessar alguns recursos de nossos
sites, por exemplo, criar uma postagem em diário ou fazer um comentário, terá de criar uma
conta. Se decidir criar a conta, precisará compartilhar certas informações, como nome,
e-mail e país.
Coletamos informações sobre você de várias formas diferentes em nossos sites. Nosso
objetivo ao coletá-las é lhe proporcionar uma experiência eficiente, significativa e
personalizada. Podemos coletar suas informações pessoais, incluindo endereço de IP, se
visitar nossos sites, se fizer uma doação, compra e outras transações envolvendo um
pagamento de sua parte em nossos sites. Alguns exemplos sobre quando lhe pediremos e
coletaremos suas informações pessoais incluem:
1. Quando criar uma conta em nosso site. Ao criar uma conta você fornecerá seu
nome, e-mail e/ou endereço e poderá ser selecionado para fornecer informações
sobre suas preferências e interesses. Isso nos permitirá enviar-lhe atualizações,
contatá-lo sobre anúncios, atualizações do sistema, novos produtos e ofertas de
nosso ministério e outras informações.

2. Entre em contato. Usamos os formulários “Entre em contato”, localizados em várias
áreas de nossos sites, para lhe permitir contatar-nos diretamente com quaisquer
perguntas, comentários e solicitações que possa ter. Essas informações são usadas
para responder suas perguntas, comentários e solicitações.
3. Inscrição para e-mail. Você tem a oportunidade de receber e-mails regularmente,
enquanto visita nossos sites. Quando se inscrever para receber e-mails pode lhe ser
solicitado que forneça certos detalhes como endereço de e-mail, nome, país e
preferências. As informações fornecidas serão usadas para lhe entregar e-mails,
para personalizar sua experiência e para aprimorar o que oferecemos. Somente
enviamos e-mails para usuários que optaram por receber nossas postagens. Se, em
determinada ocasião, você se inscreveu para receber e-mails e não quiser mais
fazer parte de nossa lista de e-mails, poderá cancelar sua inscrição a qualquer
momento clicando no botão “Cancelar inscrição” no corpo de seu e-mail.
4. Aplicativos móveis. Oferecemos vários aplicativos para dispositivos móveis, incluindo
smartphones e tablets. O acesso completo a todos os recursos dos aplicativos
(incluindo comentários, registro nos diários e marcadores) requererá a criação de
uma conta.
5. Questionários e pesquisas. Às vezes, podemos lhe convidar para participar de
questionários e pesquisas. Você não será obrigado a responder a esses
questionários e pesquisas e terá a escolha sobre as informações que fornecerá.
6. Concursos e brindes. Ocasionalmente, podemos oferecer oportunidades de você
entrar em um concurso ou de ganhar brindes. Você não será obrigado a entrar em
nenhum concurso ou a receber brindes. Porém, se escolher fazê-lo, precisaremos
que você nos forneça informações como nome, endereço e e-mail.
7. Comentários no site. Encorajamos a discussão coletiva saudável em nossos sites.
Você não terá de participar dessas discussões. No entanto, se escolher fazê-lo, terá
de fornecer certos detalhes como nome, e-mail e um nome de usuário para poder
comentar. Quaisquer informações postadas nos comentários ou fóruns de nossos
sites serão visualizadas por qualquer pessoa que visite nosso site.
Quando você nos fornece informação pessoal, nós a usamos para entregar produtos ou
serviços, por exemplo: para o envio de um pedido, analisar e monitorar a atividade de
visitante, comunicar-lhe sobre oportunidades para que você se envolva com conteúdo
bíblico adicional de nosso ministério, serviços e afins, ajudar a planejar os
desenvolvimentos futuros de nosso site.
Para lhe entregar produtos ou serviços que você tenha solicitado, podemos divulgar essas
informações para qualquer um dos escritórios de Ministérios Pão Diário ou afiliados ao redor
do mundo.
Seu acesso a informações e controle sobre elas
Você poderá visualizar ou apagar qualquer informação pessoal de que dispomos. Se isso é
algo que você gostaria de fazer, ficaríamos felizes em nos ajustar. Por favor, envie um
e-mail informando-nos para brasil@paodiario.org.
Se você escolher encerrar sua conta ou pedir que modifiquemos ou apaguemos alguma das
suas informações pessoais, ou todas elas, manteremos seus dados pessoais se for
necessário para cumprimento de nossas obrigações legais (incluindo as demandas da

aplicação da lei), dos requisitos regulatórios, para resolver disputas, para manter a
segurança, para prevenir fraude e abuso, para reforçar nossos Termos e Condições ou
cumprir quaisquer outras solicitações suas (por exemplo, recusar mais mensagens ou para
uma cópia de seus dados).
Segurança e questões técnicas
Levamos muito a sério a proteção de sua privacidade e suas informações. Implementamos
os padrões de prevenção de segurança desse setor que foram desenvolvidos para proteger
seus dados. Fazemos tudo o que podemos para manter nosso site seguro, já que as
tecnologias de comunicação e informação estão mudando constantemente e que o uso da
internet acarreta riscos inerentes; e embora monitoremos regularmente quanto a possíveis
vulnerabilidades e ataques, não podemos garantir ou assegurar que as informações a nós
fornecidas por meio de nossos sites ou armazenadas em nossos sistemas, ou qualquer
outra forma, estarão absolutamente livres de intrusão desautorizada por outros. Nem
podemos garantir ou assegurar que esses dados não poderão ser acessados, divulgados,
alterados ou destruídos pela violação de qualquer de nossas proteções físicas, técnicas ou
administrativas. Podemos usar seus dados e comunicações, se acharmos necessário, para
propósitos de segurança ou para investigar possíveis fraudes ou violações da lei desta
Política de Privacidade e/ou tentativas de prejudicar outros.
Privacidade da criança
Nossos sites foram desenvolvidos para pessoas com 18 anos ou mais. Se você não tiver 18
anos ou mais, pedimos que, por gentileza, não nos forneça nenhuma informação pessoal.
Não coletamos intencionalmente nenhuma informação pessoal identificável de qualquer
pessoa abaixo de 18 anos. Se você é pai, mãe ou guardião e está ciente de que seu filho
nos forneceu informação pessoal, por favor, entre em contato com brasil@paodiario.org
para que possamos tomar as ações necessárias.
Alterações nesta Política
De tempos em tempos podemos necessitar atualizar esta Política de Privacidade. Nós o
notificaremos de quaisquer alterações postando a nova Política de Privacidade nesta
página. Essas alterações entram em efeito imediatamente depois de postadas nesta página.
Gostaríamos de encorajá-lo a conferir esta página para a versão atual da política.
Termos e condições de uso
Nossos sites são oferecidos para dentro e fora de Michigan, Estados Unidos, e seu uso de
nossos sites e esta Política de Privacidade são regidos pelas leis dos Estados Unidos da
América e do estado de Michigan.
Se você estiver usando nossos sites de fora dos Estados Unidos, por favor, esteja ciente de
que suas informações podem ser transferidas, armazenadas e processadas nos Estados
Unidos, onde ficam nossos servidores e de onde a base de dados compartilhada é operada.
Processamos os dados dentro e fora dos Estados Unidos e contamos com mecanismos
fornecidos para transferir legalmente dados para além das fronteiras.
Ao usar nossos sites, você consente que suas informações sejam transferidas para nossas
instalações e para aquelas empresas parceiras com as quais as compartilhamos, conforme
descrito nesta Política de Privacidade.

Entre em contato
Se você tiver algum questionamento ou sugestão sobre a Política de Privacidade, não
hesite em entrar em contato conosco em Ministérios Pão Diário, através do telefone +55 41
3257.4028.

