PORTAL ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Política de privacidade e Termos de uso
O portal do Esporte Clube Pinheiros tem a finalidade de informar e prestar os mais
diversos serviços aos associados e internautas em geral. Ao utilizar o site, o usuário
concorda expressamente com as regras desta página.
1 - O conteúdo disponível neste portal não pode ser copiado e nem distribuído, na
íntegra ou parcialmente, sem a autorização prévia do Esporte Clube Pinheiros. O
internauta poderá criar um link da página que deseja recomendar.
2 – A disponibilidade permanente do portal assim como a responsabilidade por danos
causados pela indisponibilidade deste serviço não são garantidos pelo Esporte Clube
Pinheiros.
3 – Os programas de navegação, plug-ins e outros são desenvolvidos e administrados
através de regimentos dos próprios fabricantes desses produtos. Perdas e problemas
causados pelos mesmos não são de responsabilidade do Esporte Clube Pinheiros.
4 – Determinados links do portal poderão levar o usuário a outros sites. O Esporte
Clube Pinheiros se isenta da responsabilidade sobre o material disponível nesses sites
bem como das regras de privacidade estabelecidas por eles.
5 – As normas contidas nesta página poderão ser modificadas, a qualquer momento,
pelo administrador do Portal.
6 – Os e-mails cadastrados no portal serão utilizados apenas para envio da newsletter
com informações e programação de eventos e atividades do Pinheiros. Os usuários que
fornecerem informações neste portal terão as informações protegidas por uma política
de privacidade. Não serão utilizas por terceiros ou repassadas para outros fins.
7 – As informações pessoais dos internautas são protegidas com ferramentas técnicas
utilizadas pelo Esporte Clube Pinheiros. Como toda navegação pela internet está sujeita
a falhas, os profissionais do Pinheiros não conseguem garantir 100% de segurança
contra invasão de hackers.

Comentários
1. Os comentários postados neste portal são de excepcional
responsabilidade (âmbito civil e penal) do internauta cadastrado.
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2. O Esporte Clube Pinheiros não será responsável pela revisão e pelo conteúdo dos
comentários, que serão identificados pelo autor. Mas, tem o direito de reprovar ou
excluir comentários que não se enquadrem na política do site.

3. O internauta tem conhecimento e concorda expressamente com o direito do Esporte
Clube Pinheiros de reduzir ou eliminar qualquer conteúdo a seu critério e
independentemente de qualquer aviso prévio, a fim de preservar o respeito à
instituição e à legislação vigente.
4. Conteúdos protegidos por direitos autorais ou citações sem autorização do autor são
expressamente proibidos neste portal.
5. Para serem publicados, os comentários não podem conter material calunioso;
afirmações injuriosas ou difamatórias; banners publicitários; sites de venda online;
material pornográfico, grosseiro, racista, discriminatório ou ofensivo; informação sobre
atividades ilegais e incitação ao crime; propaganda política para candidatos e partidos;
mensagens ofensivas ou ameaças contra terceiros.
6. O Esporte Clube Pinheiros tem o direito de cancelar a ferramenta de comentários
sem a obrigação de aviso prévio aos interessados.

Redes sociais
Por acreditar na liberdade de expressão, O Esporte Clube Pinheiros oferece mais este
espaço para que seus associados obtenham informações sobre o Clube e interajam.
Em contrapartida, os associados devem se manifestar com responsabilidade e respeito
ao Estatuto Social, Regimento Interno do Clube e às Leis Brasileiras.
Desta forma, textos, imagens ou quaisquer materiais em desacordo com esses
preceitos poderão ser removidos sem aviso prévio.

Faça suas críticas, elogios, sugestões no SAP – Serviço de Atendimento ao Pinheirense
pelo telefone (11) 3598-9805, por e-mail: sap@ecp.org.br ou pelo site do Pinheiros:
www.ecp.org.br.

