Política de Privacidade & Termos de Uso
A presente aplicação web (http://www.todxs.org/manifesto) e todo o seu conteúdo é
propriedade exclusiva da ASSOCIAÇÃO TODXS (TODXS), associação civil de direito
privado suprapartidária e sem fins lucrativos, com sede na cidade e estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.269.572/0001-27.
Este documento está em conformidade com o regramento brasileiro para uso de dados
coletados na internet, previsto nas Leis nº 12.965/2014 e nº 13.709/2018. Havendo
eventuais conflitos sobre a aplicação da Política de Privacidade e Termos de Uso, será
adotada pela TODXS a interpretação mais adequada aos princípios norteadores dos
regramentos supracitados.
Ao acessar a página http://www.todxs.org/manifesto, preencher seus dados e assinar o
manifesto, o usuário expressa que teve acesso prévio à nossa política de privacidade e
termos de uso, declara ter capacidade civil plena e anuir integralmente com as presentes
disposições e com o manifesto.
Podemos atualizar nossas políticas periodicamente, sendo que incluiremos um aviso
proeminente em nosso site se fizermos alterações significativas tanto nas regras que o
regem quanto na maneira com a qual lidamos com seus dados. O uso continuado do site
após a postagem das alterações na política significará que você aceitou e concordou com
as alterações. Recomendamos que você visite esta página regularmente para revisá-la.
Estas políticas se aplicam a todas as pessoas que usem este site em qualquer lugar do
mundo.
Caso tenha solicitações ou quaisquer dúvidas sobre nossas políticas, suas informações
pessoais ou as práticas deste site, você poderá entrar em contato conosco pelo endereço
de e-mail: info@todxs.org.

I - Política de Privacidade
1. Para a assinatura do manifesto será solicitado que o usuário informe alguns dados
pessoais básicos para identificação e comunicação, sendo estes: o nome completo e
endereço de-mail para contato e recebimento da newsletter da TODXS (informações
necessárias para pessoas físicas e jurídicas), além do nome da empresa (apenas para
pessoas jurídicas). Nenhum outro dado pessoal é coletado em nosso site sem que o usuário
o informe, por sua livre e espontânea vontade, seja dentro de nossa aplicação, ao
preencher nosso formulários de filiação e de cadastramento, ou participando de alguma de
nossas ações virtuais.

2. Não nos responsabilizamos por dados coletados por terceiros em outras páginas quando
o acesso ao Manifesto se der por meio da função Compartilhar. As regras previstas nos
termos de uso e na política de privacidade desta outra página web serão aplicadas aos
dados do usuário produzidos por ele naquele ambiente.
3. Ao assinar este manifesto, o usuário expressa concordância em receber no endereço de
e-mail cadastrado a newsletter da TODXS, assim como ter eventualmente divulgado
publicamente seu nome completo como signatário do Manifesto. Ademais, as pessoas
jurídicas que assinarem o manifesto, seja por meio desta aplicação ou via e-mail, licenciam
à TODXS, a título gratuito, o direito não exclusivo de uso da marca para a finalidade única
de promoção do manifesto em campanhas virtuais e físicas, que deverão ocorrer no período
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da assinatura.
4. O número de IP e as informações de acesso dos usuários poderão ficar armazenados
pela TODXS pelo período máximo 06 (seis) meses para fins exclusivos de
responsabilização civil e criminal e serão fornecidos somente às autoridades competentes,
nos termos da lei. Não instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus, script,
trojans ou similares que possam de alguma forma comprometer sua segurança ou invadir
sua privacidade.
5. A utilização de cookies em nosso site tem a finalidade única e exclusiva de estabelecer
estatísticas de acesso, sendo coletados dados sobre provedor de acesso, sistema
operacional, navegador (tipo, versão, opções habilitadas e plug-ins instalados),
configurações de vídeo (tamanho/resolução e quantidade de cores), data e hora do acesso
e páginas vistas.
As métricas acima são coletadas através de ferramentas de análises online, no nosso caso
Google Analytics e Google Adwords Conversion Tag. Tais estatísticas têm por propósito
conhecer melhor o público que acessa o site e aperfeiçoá-lo cada vez mais, de maneira a
adequar a visualização e o acesso ao maior número de pessoas possível.
6. As informações coletadas pelos meios acima descritos em hipótese alguma serão
vendidas a outras instituições, empresas ou pessoas. Somente funcionários autorizados da
TODXS têm acesso a essas informações. Nenhum dado é divulgado, seja em nosso site,
seja em nossas publicações, sem que tal possibilidade seja devidamente explicitada no
momento de seu fornecimento ou nesta Política.
7. A TODXS utiliza as tags de Remarketing do Google Analytics, DoubleClick Campaign
Manager, Google Adwords e Facebook para aprimorar a experiência do usuário nas
interfaces / domínios da organização. Os cookies de remarketing capturam a navegação do
usuário, identificando suas sessões através do navegador. Importante ressaltar que nenhum
dado do usuário é divulgado ou armazenado neste tagueamento, apenas o cookie do
navegador.
Esses dados são utilizados por funcionários autorizados da TODXS para a criação de
segmentação de público-alvo para promover conteúdo atualizado de campanhas da TODXS
aos usuários que visitam e interagem com as interfaces online da organização, por meio de
publicidade online. Caso o usuário queira desabilitar a utilização de cookies do Google (o

que impacta em todas as redes, não apenas o que refere à TODXS) você pode acessar a
página de Definição de Anúncios do Google.
8. Ao assinar o manifesto o usuário declara ciência e aceita que o endereço de e-mail
informado no cadastro ficará salvo na base de contatos da TODXS. Nos comprometemos a
não enviar spam e/ou conteúdos que não tenham correlação, ainda que indireta, com o
manifesto ou causas defendidas nele.
9. A newsletter será enviada periódicamente ao email cadastrado pelo usuário a partir da
assinatura do manifesto. A opção de descadastro de endereço de email da base de emails
da TODXS está sempre disponível no fim de cada email disparado.
10. Você pode solicitar cópia de qualquer informação pessoal que tenhamos a seu respeito
a qualquer momento, bem como solicitar a correção ou remoção dessa informação,
enviando um e-mail para info@todxs.org.
A TODXS acredita ser fundamental que seu direito à privacidade na internet seja respeitado
e nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para assegurá-lo. Esta política de
privacidade não se aplica às páginas contidas em sites de outras organizações/instituições
que eventualmente possam ter links ou referências em nosso site.

II - Termos de Uso
1. O usuário é exclusivamente responsável pela veracidade e conteúdo dos dados que
inserir nesta aplicação, devendo assinar o manifesto somente se for dotado de capacidade
civil plena. Todas as assinaturas deverão estar em conformidade com este Termo de Uso e
com todas as leis e regulamentos nacionais, regionais, federais, estaduais, municipais e
internacionais aplicáveis. Este Termo de Uso se aplica a todas e quaisquer ações dos
usuários.
2. Você poderá usar este website apenas para fins lícitos e de acordo com estes Termos de
Uso. Você concorda em não utilizar este site:
A. De qualquer maneira que viole um regulamento ou lei aplicável nacional, regional,
federal, estadual, local e internacional.
B. Para fins de exploração e lesão ou tentativa de exploração ou lesão de menores de
qualquer maneira, ao expor menores a conteúdo inapropriado, solicitar informações
pessoalmente identificáveis ou de qualquer outra maneira.
C. Para enviar, receber conscientemente, fazer upload, download, usar ou reutilizar
qualquer material que não esteja em conformidade com as Normas de Conteúdo
previstas nestes Termos.
D. Para transmitir ou tentar enviar qualquer material promocional ou publicitário,
incluindo "lixo eletrônico," "correntes de e-mail," "spam," ou qualquer outro tipo de
solicitação similar.

E. Para se passar ou tentar se passar pela TODXS ou um empregado da TODXS, outro
usuário ou pessoa ou entidade (incluindo, sem limitação, o uso de endereços de
e-mail ou nomes de usuários associados com qualquer das pessoas ou entidades
mencionadas anteriormente) ou para registrar o uso do site em nome de qualquer
grupo ou entidade.
F. Para captar ou coletar endereços de e-mail ou outras informações pessoalmente
identificáveis de usuários deste site por meios eletrônicos ou outros meios, para
qualquer propósito.
G. Para se envolver em qualquer outra conduta que restrinja ou impeça o uso ou a
fruição deste site por qualquer pessoa, ou que, conforme determinado pela TODXS,
possa prejudicar a TODXS ou os usuários do site ou expô-los a responsabilidades.
H. Para qualquer propósito comercial.
3. Adicionalmente, o usuário concorda em não:
A. Usar este site de qualquer maneira que possa desativar, sobrecarregar, danificar ou
prejudicar o site ou interferir no uso do site por qualquer terceiro, incluindo na
capacidade destes terceiros de se envolver em quaisquer atividades em tempo real
no site.
B. Usar qualquer robô, rastreador de rede ou outro dispositivo, processos ou meios
automáticos para acessar o site para qualquer propósito, incluindo para monitorar ou
copiar qualquer material neste site.
C. Usar qualquer processo manual para monitorar ou copiar qualquer material deste
site ou para qualquer outro propósito não autorizado sem nosso consentimento
prévio por escrito.
D. Usar qualquer dispositivo, software ou rotina que interfira no funcionamento
adequado deste site.
E. Introduzir quaisquer vírus, cavalos de tróia, worms, bombas lógicas ou outro material
que seja malicioso ou que tecnologicamente cause danos.
F. Tentar obter acesso não autorizado, interferir, danificar ou romper quaisquer partes
deste site, do servidor no qual este site é armazenado ou qualquer servidor,
computador ou base de dados conectada a este site.
G. Atacar este site por meio de um ataque de negação de serviço ou um ataque de
negação de serviço distribuído.
H. Tentar interferir, de qualquer outra forma, com o funcionamento adequado deste site.

4. Não somos responsáveis ou respondemos perante qualquer terceiro, pelo conteúdo ou
precisão de quaisquer materiais divulgados por nossos usuários ou por qualquer terceiro em
site diverso, ainda que contenha informações públicas do Manifesto ou da aplicação web.
5. Todos os direitos relativos à web aplicação do Manifesto e suas funcionalidades são de
propriedade exclusiva da TODXS, inclusive no que diz respeito aos seus textos, imagens,
layouts, software, códigos, bases de dados, gráficos, artigos, fotografias e demais
conteúdos produzidos direta ou indiretamente pela TODXS (“Conteúdo da TODXS”). O
Conteúdo da TODXS é protegido pela lei de direitos autorais e de propriedade intelectual. É

proibido usar, copiar, reproduzir, modificar, traduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar,
fazer o upload, exibir, licenciar, vender ou explorar, fazer engenharia reversa, para qualquer
finalidade, o Conteúdo da TODXS sem o consentimento prévio da TODXS de uma forma
que viole seus direitos.
6. Embora desejemos manter este site disponível a todo momento no futuro, poderá haver
momentos em que necessitaremos desativar o site temporária ou permanentemente. Por
favor, observe que também nos reservamos o direito de suspender ou aditar este site e
qualquer material ou serviço que fornecemos no site, sem qualquer notificação, ao nosso
critério exclusivo. Tenha isso em mente, uma vez que a TODXS não será responsável se
este site, no todo ou em parte, estiver indisponível a qualquer momento e por qualquer
período de tempo. Adicionalmente, periodicamente poderemos restringir o acesso a
algumas partes do site, ou a todo o site, aos usuários, incluindo aqueles que assinaram o
manifesto.
7. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos causados por ataques de
negação de serviço distribuído, vírus ou outro material tecnologicamente danoso que possa
infectar seu computador, programas de computador, dados ou outros materiais particulares
devido ao seu uso do site ou quaisquer serviços ou itens obtidos por meio do site ou devido
ao download que você efetuar de qualquer material postado no site ou em qualquer site
com um link no nosso site.
Sob nenhuma hipótese a TODXS, seus associados, prestadores de serviços, agentes,
diretores ou conselheiros serão responsáveis por danos de qualquer natureza, sob qualquer
teoria jurídica, oriundos ou relacionados ao uso ou incapacidade de usar a aplicação web. A
iniciativa do manifesto não configura prestação de serviço, por essa razão não existem
vínculos consumeristas entre a TODXS e os usuários da aplicação.
8. Esses Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.
Quaisquer dúvidas e situações não previstas nestes serão primeiramente resolvidas pela
TODXS e, caso persistam, deverão ser solucionadas de acordo com a legislação aplicável.
Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro
questionamento relacionado a estes Termos de Uso, as partes concordam em se submeter
ao Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
9. Se qualquer disposição destes Termos de Uso for considerada inválida, ilegal ou
inexequível por um tribunal de jurisdição competente por qualquer motivo, a referida
disposição será eliminada ou limitada na menor extensão possível, de forma que as demais
disposições continuem em pleno vigor e efeito.
10. Ao utilizar este site, você concorda em se vincular a esses Termos e à nossa Política de
Privacidade. Estes Termos de Uso constituem o acordo único e completo entre você e a
TODXS com relação a este site e substitui todos os outros entendimentos, contratos,
declarações e garantias, sejam orais ou escritos, anteriores ou contemporâneos, em relação
ao site.

11. A declaração de nulidade de qualquer previsão destes Termos de Uso não prejudicará
as demais, que continuarão em vigor e deverão ser integralmente cumpridas.
Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor, entre em contato com
a TODXS por meio do e-mail info@todxs.org
Agradecemos sua visita!

