
 

 

DEMOS 

OBSERVATÓRIO PARA MONITORAMENTO DOS RISCOS ELEITORAIS NO BRASIL 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Por respeito a você e em cumprimento estrito à legislação vigente, o DEMOS mantém 

uma política séria quanto à segurança e privacidade na internet. 

Garantimos que toda e qualquer informação coletada não será fornecida, publicada ou 

comercializada para terceiros, assegurando a inviolabilidade durante todo o processo de 

navegação em nosso site. 

A presente política engloba o tratamento dado a todas as informações capazes de 

identificar usuários, sejam elas coletadas diretamente neste site, ou mesmo as 

armazenadas em suas bases de dados por outros meios de coleta, a exemplo de cadastros 

ou formulários de submissão de conteúdo. 

Ao interagir e acessar o conteúdo e funcionalidades do site, o usuário concorda e aceita 

os termos da presente política de privacidade. 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

As informações pessoais, capazes de identificar eventuais usuários, são coletadas quando 

há interação específica no espaço destinado ao contato com o DEMOS, para submissão 

de conteúdo ou questionamento, ocasião em que os dados coletados serão incorporados à 

base de dados do site. 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

Todas as informações coletadas serão armazenadas nos servidores do site, utilizando 

tecnologia adequada para o controle e ferramentas de segurança que buscam maximizar 

o nível de proteção. 



 

 

O banco de dados com as informações coletadas é de acesso restrito a membros 

autorizados do Observatório, sendo ostensivamente vedada a utilização das informações 

coletadas sem autorização, com respaldo nas normas de segurança vigentes. 

Considerando que nenhum sistema de segurança está plenamente isento de falhas, o 

DEMOS se exime de quaisquer responsabilidades sobre danos ou prejuízos provocados 

em razão de falhas, vírus ou invasões ao banco de dados do site, salvo se comprovado o 

dolo ou culpa sobre a ocorrência. 

USO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

As informações coletadas se destinam exclusivamente à identificação dos contatos 

realizados, permitindo a emissão de resposta aos questionamentos e controle acerca dos 

conteúdos submetidos ao Observatório. 

COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

O Demos não comercializa ou transfere quaisquer informações coletadas a terceiros, 

empregando-as para fins exclusivamente internos, nos termos da presente política e em 

estrita observância aos marcos legais incidentes. 

ENVIO DE E-MAILS 

Ao preencher o formulário para submissão de conteúdo ou questionamento ao DEMOS, 

o usuário concorda com o envio de suas informações pessoais à base de dados do site, 

necessárias para a triagem, concordando também com o recebimento de eventual 

resposta, que se dará exclusivamente pelo remetente demos.observatorio@gmail.com. 

Não serão enviados e-mails promocionais, mas somente contatos reputados necessários 

para resposta ou tratamento, após a submissão do formulário específico pelo usuário. 

ENDEREÇO DE IP E COOKIES 

O site pode coletar o IP ou tipo de navegador sem identificação de qualquer outra 

informação pessoal. 
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Os cookies e informações de navegação são coletados com o objetivo de traçar um perfil 

do público que visita o site, buscando aperfeiçoar a mecânica do site e os conteúdos nele 

disponibilizados, sempre mantendo absoluto sigilo, nos termos desta política e da 

legislação vigente quanto ao tema. 

A configuração padrão da maioria dos navegadores aceita o compartilhamento de 

cookies, existindo opção específica nas configurações para alteração. No entanto, 

alertamos que a desativação dos cookies pode alterar a navegabilidade e a utilização de 

algumas parcelas do site. 

MODIFICAÇÕES NA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Temos o direito de modificar, a qualquer momento, nossa política de privacidade, o que 

garante o aperfeiçoamento das cláusulas já estipuladas e a possibilidade de conformação 

às alterações legislativas que ocorram no futuro. 

Toda alteração realizada será imediatamente incluída neste documento, disponível no site 

www.demosobervatorio.com.br. 

CONTATO 

Em caso de dúvidas, o usuário pode submeter seus questionamentos por meio do 

formulário de contato, ou pelo e-mail demos.observatorio@gmail.com.    
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