Política de Privacidade
O Polishare está comprometido em zelar pela privacidade dos visitantes deste site. Os servidores
coletam dados que o usuário prontifica-se a fornecer pelos formulários bem como dados para fins
estatísticos, como número de visitas e número de vezes que o arquivo foi baixado.
1. Coleta e Uso das Informações
O acesso ao site é condicionado pelo cadastramento do visitante, etapa em que são
solicitadas informações capazes de identificá-lo para possibilitar a interação com os demais
usuários. O site também mantém o cadastro do endereço do protocolo da internet (IP)
utilizado para acessar o site.
O Polishare deposita informações no navegador através de cookies, que servem para
identificar sua conta como autenticada, mas cujas informações não permitem o identificar
fora deste site.
Há a presença também de cookies de terceiros. O Google Analytics coleta dados para
fins estatísticos, como visitas e tipo de navegador, mas não dados pessoais. Os cookies
utilizados pelo Google são para identificá-lo anonimamente em relação aos outros usuários.
Para mais informações, acesse:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=pt-br
2. Guarda e Responsabilidade pelas Informações Coletadas
Qualquer informação fornecida pelo usuário será obtida e armazenada seguindo
padrões rígidos de segurança e confiabilidade. O site está equipado com um sistema de
prevenção de intrusos (IPS) e alguns ataques serão mitigados automaticamente.
Envidaremos nossos melhores esforços na manutenção da integridade das informações que
nos forem fornecidas, razão pela qual não somos responsáveis pelos danos decorrentes do
seu acesso e/ou utilização por terceiros estranhos.
O acesso às informações coletadas é restrito aos colaboradores e pessoas
autorizadas. Aqueles que se utilizarem indevidamente dessas informações, em violação
desta Política de Privacidade, estarão sujeitos à sanções administrativas e disciplinares, sem
exclusão das medidas legais cabíveis. A não ser por determinação legal ou judicial, as
informações dos usuários cadastrados neste Site jamais serão transferidas a terceiros ou
usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas. Todos os dados
pessoais coletados serão incorporados ao banco de dados deste Site, sendo seu
responsável Gustavo Hwu Lee.
3. Informações, Opiniões e Conteúdos gerados por Terceiros
Este site possibilita a participação de usuários através de comentários, troca de
informações e publicação de conteúdos gerados por terceiros.Os usuários ficam desde já
cientes de que não devem publicar informações, opiniões ou conteúdos imorais, ilegais,
racistas, difamatórios, injuriosos, pornográficos, criminosos, ou qualquer conteúdo que viole
os direitos do autor. Ficam cientes ainda que as informações, conteúdos ou opiniões
fornecidos ou publicados livremente neste Site, à exceção das informações pessoais
solicitadas para fins de cadastro, NÃO SERÃO SIGILOSAS NEM ESTÃO PROTEGIDAS
POR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, podendo ser livremente acessadas e visualizadas
por outros usuários.
Ficam também vedados anúncios publicitários ou qualquer divulgação sobre
produtos, serviços ou eventos que desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes. Os
responsáveis por este Site não se responsabilizam pelas informações, opiniões e conteúdos
gerados por terceiros, e tampouco pela qualidade ou veracidade dos produtos, serviços ou
eventos divulgados através do Site. Qualquer manifestação, reprodução ou publicação
imoral ou ilegal deverá ser notificada aos organizadores deste site e será imediatamente

removida. A notificação deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico dos
responsáveis pelo site notificacao@polishare.com.br.
4. Política Anti-Spam
Os usuários cadastrados receberão e-mails apenas para comprovar a autenticidade
no site, como para a recuperação de senha. Os e-mails jamais serão vendidos ou concedidos
à terceiros.
5. Responsabilidade dos Usuários
É de responsabilidade do usuário a guarda de sua senha e de seu email de acesso.
Não é recomendada a utilização de senhas óbvias, como datas especiais, nomes ou
sequências numéricas. Caso o usuário tome conhecimento ou apenas suspeite que sua
senha foi descoberta, ele deverá alterá-la em suas configurações. Caso a conta seja
comprometida, é necessário gerar um email de recuperação de senha imediatamente para
alterar a senha. Esta Política está sujeita a constantes melhorias e aprimoramentos. Desse
modo, recomendamos sua periódica consulta.

