POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE CONDIÇÕES PARA VISITAS AO SITE, À REVISTA E ÀS
REDES SOCIAIS DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1. DEFINIÇÕES SOBRE O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E PARA SUA UTILIZAÇÃO PELOS
VISITANTES

1.1.

As páginas https://forumseguranca.org.br/ e https://fontesegura.org.br/ pertencem
ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública (“FBSP”).

1.2.

Como parte de seus objetivos institucionais, o FBSP disponibiliza, por meio de sua
página https://forumseguranca.org.br/, gratuitamente, resultados de suas atividades
institucionais, incluindo publicações, periódicos, notícias e outras informações e
documentos pertinentes a seus objetivos sociais.

1.3.

A

newsletter

Fonte

Segura,

disponibilizada

por

meio

do

endereço

https://fontesegura.org.br/ é uma publicação do FBSP, que tem como finalidade
promover reflexões qualificadas e de diálogos sobre a área de segurança pública e
entre a rede de pessoas interessadas em sua modernização.
1.4.

Todas as demais páginas vinculadas aos domínios acima indicados estão submetidas a
esta Política.

1.5.

As redes sociais do FBSP cumprem o mesmo objetivo institucional do site e da Revista,
porém de forma adaptada às diversas plataformas adotadas pela entidade – Facebook,
Twitter e Instagram. Caso outras redes sociais e canais de comunicação venham a ser
adotadas pelo FBSP para sua comunicação, serão aplicadas, no que couber, as regras
aqui descritas.

1.6.

Os(as) visitantes podem copiar e redistribuir o material disponibilizado pelo FBSP,
sem autorização prévia, desde que seja mencionada a fonte, incluindo o(a) autor(a) do
texto ou da foto, quando for o caso.

1.7.

O FBSP poderá realizar alterações no conteúdo das páginas, a qualquer tempo, sem
prévio aviso, e não pode ser responsabilizado por erros ou imprecisões no conteúdo
disponibilizado. Caso o(a) visitante identifique alguma informação que possa ser
enquadrada como erro ou imprecisão, poderá reportá-la pelos canais de contato
institucional do FBSP.

2. NORMAS DE PRIVACIDADE E OUTRAS CONDIÇÕES

2.1.

Em qualquer circunstância, o(a) visitante é o único responsável pelo uso que fizer da
página e dos materiais por ela disponibilizados, devendo respeitar a legislação vigente
e utilizar o conteúdo com boa-fé em eventuais reproduções, totais ou parciais.

2.2.

As páginas do FBSP não admitem o uso e/ou cadastro de crianças e adolescentes sem
o consentimento de seus pais ou responsáveis legais.

2.3.

Não serão admitidos, nas páginas e nas redes sociais do FBSP, spams e comentários de
teor comercial, discriminatório, atentatório e/ou ofensivo, bem como divulgações de
qualquer natureza não relacionadas aos assuntos debatidos, bem como a veiculação de
notícias falsas. Tais publicações serão apagadas sem aviso prévio e seus autores ou
autoras ficarão sujeitos(as) à exclusão das discussões e da participação nas mesmas
redes.

2.4.

O FBSP se compromete com a privacidade dos dados de seus(suas) visitantes,
cumprindo a Constituição Brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados e as demais
normas aplicáveis.

2.5.

Dados pessoais dos(as) visitantes, restritos ao nome e e-mail, poderão ser obtidos por
meio

de

formulário

disponibilizado

na

página

da

FBSP

(https://forumseguranca.org.br/contato/ ) sempre com a finalidade de enviar,
mediante consentimento, tão somente, releases, artigos, convites ou boletins. Os dados
serão tratados por colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço do FBSP.
2.6.

Os dados pessoais também poderão ser coletados de forma automática. O site do FBSP
utiliza diferentes tipos de cookies:

2.7.

Para colaborar com as atividades do FBSP por meio de seu financiamento coletivo, o(a)
visitante será direcionado para a plataforma Paypal, devendo observar as condições
de acesso e privacidade ali definidas (https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-

safety-and-security ).
2.8.

O FBSP não se responsabiliza pelos cookies decorrentes do conteúdo externo que
poderá ser acessado a partir de sua página. Se o(a) visitante clicar em um link de
terceiros, ele será direcionado para o site correspondente, devendo verificar e aceitar
ou não a política de privacidade de todo site acessado.

2.9.

Se coletados, seus dados pessoais jamais serão divulgados a terceiros, não integrantes
do corpo de colaboradores(as) ou prestadores(as) de serviços do FBSP, para quaisquer
fins, a não ser mediante expressa autorização ou por requisição de autoridade.

2.10. Para obter acesso, solicitar correções, atualizações ou exercer quaisquer direitos
relativos

aos

seus

dados

pessoais,

envie

um

e-mail

para:

contato@forumseguranca.org.br
2.11. Esta política foi publicada em 28/07/2022 e poderá ser alterada a qualquer tempo. As
alterações serão divulgadas neste mesmo espaço.
2.12. As eventuais controvérsias decorrentes da aplicação desta Política serão resolvidas,
preferencialmente, por solução consensual e, não sendo possível, ficará eleito o Foro
Central da Comarca de São Paulo para dirimir os litígios.

