POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE PREVI E TERMOS DE
USO DOS COMENTÁRIOS DA RESENHA PREVI

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE PREVI
1. Políticas Gerais
As políticas de privacidade da Previ baseiam-se nos princípios do seu
compromisso com a transparência e o respeito nas relações para com seus
participantes e demais visitantes que utilizam o site Previ.
A Previ garante a proteção da privacidade das informações pessoais a todos
aqueles que visitam o seu site.
2. Tratamento das Informações
As informações solicitadas dos participantes e demais usuários são as mínimas
necessárias à realização e ao aprimoramento dos serviços prestados, via site
Previ.
As informações porventura retidas são utilizadas por pessoal autorizado e
qualificado para desempenhar as funções inerentes a estatísticas que visam a
oferecer serviços cada vez melhores.
Informações pessoais coletadas e guardadas de acordo com padrões rígidos de
confidencialidade e segurança não serão repassadas a terceiros, exceto se
expressamente autorizado ou por força de lei.
O participante poderá, a qualquer tempo, corrigir ou atualizar as informações
fornecidas via site Previ e demais dados cadastrais, pelos diversos canais
disponíveis de contato com a Previ.
3. Relacionamento com Terceiros
A Previ não se responsabiliza pelos conteúdos disponíveis em sites de outras
empresas acessadas por meio de "links" para suas respectivas páginas ou por
outras formas de divulgação.

A Previ não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes da demora,
interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.
Ao contratar outras organizações para serviços de apoio, a Previ exige a mesma
garantia de privacidade, confidencialidade e segurança, que são asseguradas em
nossas políticas de privacidade, aos participantes e demais visitantes do site
Previ.
4. Segurança
A senha do participante é sua principal segurança no acesso a informações
reservadas. Manter o sigilo de sua senha de acesso é responsabilidade do
participante em suas transações, e da Previ, por meio da manutenção da
inviolabilidade de seu sistema.
5. Direitos
A Previ assegura a proteção das informações contidas no site Previ pelas leis e
normas que regulamentam os direitos autorais, marcas registradas e patentes.
Todos os textos, imagens, sons e/ou aplicativos exibidos no site Previ são
protegidos pelos direitos autorais. Não são permitidas modificações,
reproduções, armazenamentos, transmissões, cópias, distribuições ou
quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais sem o consentimento
prévio e formal da Previ.
Tentativas de invasão ao site Previ serão tratadas conforme prescrição legal
como dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal que corresponda às
consequências da invasão, previstas no código penal brasileiro.
6. Recomendações
As Políticas de Privacidade, ora estabelecidas, estão sujeitas a eventuais
alterações, a qualquer tempo, devido a mudanças no site Previ, utilização de
novas tecnologias ou sempre que a Previ julgar necessário. Sendo assim,
recomendamos sua periódica verificação.

TERMOS DE USO DOS COMENTÁRIOS DA RESENHA PREVI

Ao usar o espaço de comentários da Resenha Previ, você concorda em se
submeter às normas de conduta abaixo e a outras que vierem a ser atualizadas
pela Previ, conforme seja necessário.
Por isso, ao comentar nos artigos da Resenha Previ, você automaticamente
aceita os termos abaixo:

1.
Ao escrever um comentário, você aceita e concorda que ele pode ser
moderado e que cabe à Previ a decisão de publicá-lo ou não.
2.
Não saia do tema abordado. Os comentários são feitos, como o nome diz,
para comentar o conteúdo publicado.
3.

Não faça perguntas fora do assunto.

4.
O espaço dos comentários não é lugar para fazer perguntas ou tirar
dúvidas de cunho pessoal. Nesse caso, use o Fale Conosco do site Previ.
5.
Não exija que moderadores/administradores respondam a perguntas nos
comentários, pois não é o lugar apropriado. Use o Fale Conosco do site Previ.
6.
Não tente publicar SPAM, visível ou mascarado, ou links fora do contexto
ou repetitivos.
7.
Não poste comentários usando nick com endereço ou nome de site,
marca ou referência institucional externa. Poste apenas seu nome e e-mail.
8.
Faça comentários relevantes, que adicionem à discussão. Frases sem
sentido ou de baixa relevância para o contexto deverão ser evitadas e podem
ser moderadas.
9.
Não ofenda ninguém, nem faça comentários com preconceito de raça,
cor, opção sexual, religiosa ou qualquer tipo de discriminação. Não faça
apologia a drogas ilegais, pornografia ou qualquer outro assunto que
desrespeite a Legislação Brasileira.
10.

Não faça apologia à pirataria, pois isso fere a Legislação Brasileira.

11. Não faça campanha política ou discurso ideológico, e nem exprima
preferências partidárias ou em campanhas para eleições nas diversas
organizações existentes no Banco do Brasil e outras instituições, pois o espaço
não é para isso.

12.

Não faça apologia a religiões e nem exprima sua preferência religiosa.

13. Se seu comentário ficou na moderação, não considere isso uma ofensa
pessoal.
14.
Não use o espaço dos comentários para questionar a moderação. Caso
você tenha algum questionamento e queira entender melhor a razão de alguma
moderação específica, use o Fale Conosco do site Previ.
15. Coloque seu e-mail verdadeiro para podermos entrar em contato com
você, caso haja alguma dúvida quanto a validade de seu comentário. Seu e-mail
não será exibido nem distribuído a ninguém, exceto se expressamente
autorizado ou por força de lei.
16. Não poste no seu comentário público seus dados pessoais como
endereços de e-mail ou números de telefone. É sua responsabilidade cuidar da
própria privacidade na internet.
17. Não se faça passar por uma pessoa que não seja. Não use nick com
nomes de produtos, marcas ou objetos. Não use nicks apenas com consoantes
ou que a palavra seja impronunciável, pois poderemos pensar que você é um
spammer estrangeiro.
18.

Não escreva em letras maiúsculas o texto todo.

19. Não faça comentários repetitivos, mesmo em artigos diferentes, ou eles
poderão ser considerados como flood.
20. Não use este espaço para contatos com outros usuários. Há sites de
relacionamento especializados para isso.

O propósito destes termos de uso é trazer normas coletivas para que se possa
ter um ambiente agradável, sociável e organizado aos leitores da Resenha Previ.
O conteúdo ora estabelecido está sujeito a eventuais alterações, a qualquer
tempo, devido a mudanças no site Previ e na Resenha Previ, utilização de novas
tecnologias ou sempre que a Previ julgar necessário. Sendo assim,
recomendamos sua verificação periódica.

Rio de Janeiro, 25/07/2019

