Política de privacidade
Política de privacidade – Agencia Patrícia Galvão
A Agência Patrícia Galvão é uma iniciativa do Instituto Patrícia Galvão, criada em
2009 para atuar na produção de notícias e conteúdos sobre os direitos das mulheres
brasileiras.
O site da Agência Patrícia Galvão tem caráter gratuito e acesso livre. Todas as
informações pessoais de usuários recolhidas serão usadas somente para tornar o seu
acesso ao nosso site o mais produtivo e agradável possível e jamais serão utilizadas
para fins comerciais.
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone
e/ou outros. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do
nosso site é fundamental para a Agência Patrícia Galvão.
Todas as informações cadastradas no site são mantidas em sigilo nos bancos de dados
da Agência Patrícia Galvão.
O usuário, por sua vez, concorda que é proibido por lei:
– prejudicar os direitos e interesses de terceiros;
– inutilizar, modificar ou impedir, em todo ou em parte, qualquer área do site;
– tentar violar os meios técnicos de proteção ao conteúdo do site.
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informações como seu endereço IP
(Internet Protocol), seu ISP (Internet Service Provider), o browser que utilizou ao
visitar o nosso site (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e
que páginas visitou dentro do nosso site.
Ligações a sites de terceiros
A Agência Patrícia Galvão possui ligações para outros sites que podem, a nosso ver,
conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. Ressaltamos que a
nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros e que, portando, o
usuário que visitar outro site a partir do nosso deverá ler a política de privacidade do
mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses
mesmos sites.
As condições acima relacionadas se encontram amparadas através de normatizações
brasileiras.
A partir do momento em que o usuário acessa o nosso site estará automaticamente
aderindo e concordando expressamente com as condições aqui dispostas.

A equipe da Agencia Patrícia Galvão reserva-se ao direito de alterar este acordo sem
aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade
com regularidade a fim de se manter atualizado.

