
Política de privacidade para HOSTCURITIBA - Hospedagem de Sites 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita no nosso site o mais 
produtiva e agradável possível. 
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é importante para o HOSTCURITIBA - 
Hospedagem de Sites. 
 
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem o HOSTCURITIBA - 
Hospedagem de Sites serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 
(Lei n.º 67/98). A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou tele móvel, 
morada, data de nascimento e/ou outros. O uso do HOSTCURITIBA - Hospedagem de Sites pressupõe a aceitação deste 
Acordo de privacidade.  
 
A equipa do HOSTCURITIBA - Hospedagem de Sites reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste 
modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado. 
 
Quando o usuário usa nossos serviços, confia a nós informações dele. Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar o 
usuário a entender quais dados coletamos, por que os coletamos e o que fazemos com eles.  
Como sabemos que isso é importante, esperamos que o usuário tire algum tempo para lê-la com cuidado. Lembramos que é 
possível encontrar os controles para gerenciar informações e proteger a privacidade e segurança em Minha conta. 
 
1.POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Existem muitas maneiras diferentes pelas quais o usuário pode usar nossos serviços – pesquisar e compartilhar informações, 
comunicar-se com outras pessoas ou criar novo conteúdo.  
 
Quando o usuário compartilha informações conosco, por exemplo, criando uma, podemos tornar esses serviços ainda 
melhores – mostrar-lhe resultados de pesquisa e anúncios mais relevantes, ajudá-lo a se conectar com pessoas ou tornar o 
compartilhamento com outras pessoas mais rápido e fácil.  
 
Quando o usuário usa nossos serviços, queremos ser claros quanto ao modo como estamos usando suas informações e ao 
modo como o usuário pode proteger sua privacidade. 
Nossa Política de Privacidade explica: 
Quais informações coletamos e por que as coletamos. 
Como usamos essas informações. 
 
As opções que oferecemos, incluindo o modo de acessar e atualizar informações. 
Tentamos manter tudo o mais simples possível, mas se você não estiver familiarizado com termos como cookies, endereços 
de IP, pixel tags e navegadores então leia sobre esses termos-chave primeiro. 
 
Sua privacidade é importante para o Google, portanto, sendo você um usuário novo ou antigo do Google, por favor reserve 
um tempo para conhecer nossas práticas. E, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 
 
2.INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 
Coletamos informações para fornecer serviços melhores a todos os nossos usuários, desde descobrir coisas básicas, como o 
idioma que eles falam, até coisas mais complexas, como anúncios que o usuário pode considerar mais úteis, as pessoas on-
line que são mais importantes para o usuário ou os vídeos do YouTube dos quais o usuário poderá gostar. 
 
Coletamos informações das seguintes maneiras: 
 
Informações que o usuário nos transmite. Por exemplo, muitos de nossos serviços exigem que o usuário se inscreva em uma. 
Quando o usuário abre essa conta, pedimos informações pessoais, como nome, endereço de e-mail, número de telefone ou 
cartão de crédito para armazenar com a conta. Se o usuário quiser aproveitar ao máximo os recursos de compartilhamento 
que oferecemos, podemos também pedir a ele que crie um Perfil do Google visível publicamente, que pode incluir nome e 
foto. 
 
Quando o usuário utiliza nossos serviços ou vê conteúdo fornecido pela HOST, nós coletamos e armazenamos 



automaticamente algumas informações em registros do servidor. Isso inclui: 
detalhes de como o usuário utilizou nosso serviço, como suas consultas de pesquisa. 
informações de registro de telefonia, como o número de seu telefone, número de quem chama, números de 
encaminhamentos, horário e data de chamadas, duração das chamadas, informações de identificador de SMS e tipos de 
chamadas. 
Endereço de protocolo de Internet (IP) 
informações de evento de dispositivo como problemas, atividade de sistema, configurações de hardware, tipo de navegador, 
idioma do navegador, data e horário de sua solicitação e URL de referência. 
cookies que podem identificar exclusivamente seu navegador ou sua Conta com a HOSTCURITIBA. 
 
3.INFORMAÇÕES DO LOCAL 
1.1. Quando o usuário utiliza os serviços da Google, podemos coletar e processar informações sobre a localização real dele  
Além disso, usamos várias tecnologias para determinar a localização, como endereço IP, GPS e outros sensores que podem, 
por exemplo, fornecer à Google informações sobre dispositivos, pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular próximos. 
 
4.ARMAZENAMENTO LOCAL 
1.2. Podemos coletar e armazenar informações (inclusive informações pessoais) localmente em seu dispositivo usando 
mecanismos como armazenamento no navegador da web (inclusive HTML 5) e caches de dados de aplicativo. 
 
5.COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES 
1.3. Nós, juntamente com nossos parceiros, usamos várias tecnologias para coletar e armazenar informações quando o 
usuário visita um serviço da HOST. 
Tais informações podem incluir o uso de cookies ou tecnologias semelhantes para identificação do navegador ou dispositivo 
do usuário. 
Também usamos essas tecnologias para coletar e armazenar informações quando o usuário interage com serviços que 
oferecemos a nossos parceiros, como serviços de publicidade ou recursos que possam aparecer em outros sites.  
 
Nossos produtos AWSTATS e aplicativos ajudam empresas e proprietários de sites a analisar o tráfego nos respectivos 
websites e apps.  
Quando as informações do Google Analíticas são usadas com nossos serviços de publicidade, como os que usam o cookie 
Double-Click, elas são vinculadas a informações sobre visitas a diversos sites, pelo cliente HOST ou pelos Anúncios 
vinculados, por meio da tecnologia da rede. 
 
6.COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES 
1.1. Nossa Política de Privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Nós não reduziremos os direitos do usuário nesta 
Política de Privacidade sem seu consentimento explícito. 
Publicaremos quaisquer alterações da política de privacidade nesta página e, se as alterações forem significativas, 
forneceremos um aviso com mais destaque (incluindo, para alguns serviços, notificação por e-mail das alterações da política 
de privacidade).  
Também manteremos as versões anteriores desta Política de Privacidade arquivadas para que o usuário possa visualizá-las. 
 
COMPLIANCE E COOPERAÇÃO COM AS AUTORIDADES REGULADORAS 
1.1. Analisamos regularmente nossa conformidade com a Política de Privacidade.  
Nós também aderimos a várias estruturas autor regulatórias, incluindo as EU-US e Swiss-US Privacy Shield Frameworks. 
Quando recebemos reclamações formais por escrito, entramos em contato com o autor da reclamação para 
acompanhamento. 
Trabalhamos com autoridades reguladoras apropriadas, inclusive autoridades locais de proteção de dados para resolver 
quaisquer reclamações referente à transferência de dados pessoais que não podemos resolver diretamente com nossos 
usuários. 


