
 
 
 

TERMOS DE USO E PRIVACIDADE  
DO SITE DA JCI JOAÇABA, HERVAL DO OSTE E LUZERNA 

 
 
 
O presente termo regula o uso deste site e, ao acessá-lo, você concorda com estes 
termos.  
 
Marcas e logos registradas  
 
Logos e marcas utilizadas no site da JCI Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna, são 
de propriedade da instituição. Não associe nossa marca indevidamente de forma a 
causar confusão.  
 
 
Conteúdos das postagens e páginas – Propriedade da Informação  
 
Os conteúdos dos posts e páginas do site, como por exemplo, artigos, e-books, 
fotos utilizadas, são de propriedade do site da JCI Joaçaba, Herval e Luzerna, sendo 
vedado qualquer tipo de cópia e distribuição das informações, sem o consentimento 
prévio.  
 
 
Autorização e monitoramento de postagens  
 
 
Cabe à Diretoria de Marketing da JCI, autorizar e monitorar as publicações no site. 
Assim, reserva-se o direito a esta diretoria para excluir conteúdos impróprios que 
estejam contra os regimentos e filosofia da marca JCI.  
 
 
Comentários  
 
Os comentários em cada post poderão ser avaliados, preservando a imagem 
institucional do site da JCI, e poderão ser utilizados para outros fins, sendo que ao 
postar algum comentário você autoriza sua publicação em qualquer lugar.  
 
 
Hiperlinks 
  
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo de links hospedados em site de terceiros.  
 
 
Segurança  
 
É extremamente proibida a utilização de ferramentas ou recursos conectados site da 
JCI Joaçaba, Herval e Luzerna para captar, distribuir e/ou usufruir de dados de 
maneira que comprometa a segurança do site. À organização é reservado o direito 
de investigar possíveis violações a este Termo de Uso e privacidade.  
 
 
 



Privacidade  
 
O site respeita sua privacidade. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais 
dos utilizadores do nosso site é importante. Todas as informações pessoais relativas 
aos visitantes e clientes que usam o site da JCI serão tratadas em conformidade 
com legislação correlata em vigor.  
 
Os anúncios  
 
Coletamos e utilizamos informações contidas em anúncios e propagandas de outros 
sites. Entre as informações coletadas, temos o endereço IP (Internet Protocol), o ISP 
(Internet Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que utilizou ao 
visitar o nosso website (como o Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari), 
quais páginas visitadas e o tempo de permanência nas páginas.  
 
Vinculação a Sites de terceiros  
 
O site da JCI Joaçaba, Herval e Luzerna pode possuir ligações com outros sites, 
que contenham informações/ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa 
política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, sendo que, caso visite 
outro site a partir do nosso, deverá ler a política de privacidade do mesmo. Não nos 
responsabilizamos por essa política de privacidade pelo conteúdo presente nesses 
outros sites.  
 
O uso do site da JCI Joaçaba, Herval e Luzerna indica a aceitação tácita e expressa 
das normas acima estabelecidas.  
 
 
A violação das regras do site da Joaçaba, Herval e Luzerna, dá o direito à 
Organização Local de tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


