POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Última modificação: 22 de abril de 2021
O Site da Assembleia Legislativa do RS tem grande zelo pela privacidade de
dados. Nesta seção, você conhecerá a nossa Política de Privacidade, para que
você entenda qual o uso fazemos sobre informações recolhidas. Solicitamos que
reserve alguns minutos para ler nossos procedimentos.

Introdução
Esta é a Política de Privacidade do Site da Assembleia Legislativa do RS ("Site",
"nós" ou "nosso"), que descreve nossas práticas de privacidade. O Site é de
propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e foi
desenvolvido para livre utilização de todos.
Esta Política de Privacidade destina-se a explicar nossas práticas de privacidade
e abrange as seguintes áreas:
1) Quando esta Política de Privacidade se aplica
2) Lei aplicável
3) Informações coletadas
4) Como as informações coletadas são utilizadas
5) Suas escolhas
6) Compartilhamento e divulgação de informações
7) Proteção de informações
8) Alterações nesta Política de Privacidade e a notificação
9) Diversos

1) QUANDO ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE SE APLICA
Esta Política de Privacidade se aplica:
● Independentemente de você estar acessando o Site por meio de um
computador, notebook, tablet, celular, dispositivo móvel ou qualquer
outra tecnologia ou dispositivo conhecido (cada um deles, um
"Dispositivo");
● Se você está acessando o Site como um usuário registrado ou outro
usuário do Site;
● Para todas as Informações (conforme o termo definido abaixo) coletadas
pelo Site;
● Para o uso de informações combinadas entre informações coletadas pelo
Site e outras fontes, como informações recebidas através de ações de
comunicação; e
● Esta Política de Privacidade permanecerá em pleno vigor e efeito, mesmo
que seu uso ou participação no Site ou qualquer serviço, recurso, função
ou atividade promocional específica oferecida pelo Site encerre, expire,
cesse, seja suspenso ou desativado por qualquer motivo.
Esta Política de Privacidade não se aplica especificamente a qualquer informação
coletada por qualquer outra empresa ou coletada de qualquer outra forma ou
por qualquer outro site, aplicativo ou outro serviço interativo oferecido por
Terceiros.
Por favor note que, ao participar deste Site ou de quaisquer recursos, atividades
ou serviços oferecidos por nós, você concorda com nossas práticas, descritas
nesta Política de Privacidade.

2) LEI APLICÁVEL
O Site é projetado e direcionado ao público do Brasil e é regido de acordo com as
leis brasileiras. Este Site não é operado de acordo com as leis ou regulamentos de
outras nações.
Se você estiver fora do Brasil, você usará este Site por sua conta e risco, e você, e
não nós, será responsável pela conformidade com as leis locais e nacionais
aplicáveis. Por favor, esteja ciente de que quaisquer Informações Pessoais e
Outras Informações (conforme termos definidos abaixo) que você nos fornecer
ou que obtivermos como resultado de seu uso deste Site serão coletadas no
Brasil.
Ao utilizar este Site, participar de quaisquer atividades do Site ou nos fornecer
suas Informações Pessoais e Outras Informações você:
a) concorda com a transferência ou processamento de quaisquer informações
para o e no Brasil;
(b) reconhece que a lei brasileira pode fornecer um padrão mais baixo de
proteção de dados pessoais que as leis de seu Estado; e
(c) entende que devemos coletar, transferir, armazenar, processar ou lidar com
suas informações de acordo com esta Política de Privacidade e com a legislação
do Brasil.
Consequentemente, na extensão máxima permitida por lei, você renuncia a
qualquer reclamação relacionada ao processamento de suas Informações
Pessoais ou Outras Informações de acordo com esta Política de Privacidade que
possa surgir sob as leis e regulamentos que se aplicam a você em qualquer outro
país ou jurisdição.

3) INFORMAÇÕES COLETADAS
Quando usamos o termo "Informações Pessoais", são as informações que você
nos fornece que identificam você ou permitem que alguém entre em contato com
você, como seu nome completo, endereço de e-mail ou número de telefone.
Quando usamos o termo "Outras Informações", queremos dizer quaisquer
informações que não sejam Informações Pessoais, que possam ser coletadas
sobre você, incluindo, mas não limitado a identificadores de Dispositivos ou
informações coletadas por meio de cookies.
Caso o Site modifique ou remova qualquer Informação Pessoal sobre você por
informações que não mais identifiquem você ou permitam que alguém entre em
contato com você, estas informações deixarão de ser tratadas como Informações
Pessoais para ser tratadas como Outras Informações.
Juntas, Informações Pessoais e Outras Informações são tratadas como
“Informações”.
3.1 Informações que coletamos que você nos fornece
3.1.1 Registro do usuário
No Site da Assembleia Legislativa do RS oferecemos a possibilidade de você
optar por receber nossas novidades por e-mail, entrar em contato, ou efetuar
cadastro para participação em áreas públicas do site. Nestes casos, você é
obrigado a usar seu nome (também chamado de “ID de usuário”) e e-mail.
Informações adicionais podem ser solicitadas durante o processo de registro.
3.2 Informações coletadas por meio do uso de cookies
O Site usa cookies para armazenar e monitorar sua atividade ao visitar o Site. Ou
seja, para coletar Outras Informações – e não Informações Pessoais –
automaticamente enquanto você navega no Site e na web. Os cookies coletam
dados de “fluxo de cliques” e Outras Informações adicionais sobre suas visitas ao
Site (como suas visitas a páginas específicas, seu tempo de permanência, tipo de
sistema operacional do seu dispositivo, data e hora de visualização, uso de
nossos recursos). Por meio de cookies nós podemos coletar essas e Outras
Informações durante várias sessões no Site. E também coletar informações sobre
seu endereço IP.

4) COMO AS INFORMAÇÕES COLETADAS SÃO UTILIZADAS
Conforme estabelecido nesta Política de Privacidade, o site compartilha
Informações com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
4.1 “Informações Pessoais”
Nós usamos as Informações Pessoais que coletamos sobre você de várias
maneiras, incluindo:
● Envio de newsletters, e-mails de marketing ou outras mensagens, como de
texto, que ofereçam informações que possam ser de interesse para os
usuários, sejam essas informações fornecidas pela Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul ou Terceiros;
● Processar seu registro no Site, como verificar se seu endereço de e-mail
está ativo e válido;
● Ao entrar em contato com você em relação ao seu cadastro para receber
novidades por e-mail através de quaisquer informação que você tenha
cadastrado ou registrado no Site;
● Permitindo que você participe do Site nas seções públicas;
● Respondendo a suas perguntas ou outras solicitações;
● Entrando em contato com você em relação ao seu uso do Site, para fins
informativos relacionados ao Site ou, a nosso critério, com relação a
alterações nas políticas do site;
● Melhorar o Site ou os nossos serviços para fins institucionais;
● Personalizar sua experiência ou personalizar o que você vê quando visita
o Site em diferentes Dispositivos;
● Salvando sua ID de usuário ou Informações, para que você não precise
digitá-la novamente toda vez que visitar o Site;
● Para outros fins divulgados no momento em que você fornecer suas
Informações Pessoais.
4.2. “Outras Informações”
Nós usamos Outras Informações que coletamos de você de várias maneiras,
incluindo:
● Mantendo a contagem de suas visitas de retorno ao Site;
● Ao acumular e relatar informações estatísticas agregadas em conexão
com o Site e a atividade do usuário;
● Ao avaliar a eficácia de determinado conteúdo ao público geral do Site e
entender suas interações com os e-mails que enviamos e o conteúdo
contido nessas mensagens (como os links clicados em e-mails que
enviamos e se tais mensagens foram abertas ou encaminhadas);
● Preparando relatórios estatísticos;
● Ao melhorar nossos serviços ou o Site para fins institucionais;
● Adaptar sua experiência ou personalizar o que você vê quando visita o
Site em diferentes Dispositivos;
● Para os usos descritos para Informações Pessoais acima;

● Para outros propósitos divulgados no ou antes do momento em que as
Outras Informações são coletadas.
4.3 “Outras Informações” coletadas por Terceiros
O uso de tecnologias de rastreamento por Terceiros está dentro do controle
deles e não no nosso. Mesmo que tenhamos um relacionamento com o Terceiro,
não controlamos seus sites, aplicativos ou outros serviços interativos ou suas
políticas e práticas relacionadas às suas Informações. Esta Política de
Privacidade não cobre qualquer uso de Informações que um Terceiro possa
coletar diretamente de você. O uso de tecnologias de rastreamento de
provedores de serviços terceirizados é regido por eles e por políticas de
privacidade específicas e não por esta Política de Privacidade.
Consulte a seção “Suas Escolhas” para obter mais informações sobre como
recusar a coleta ou o uso de informações coletadas por determinados provedores
de serviços terceirizados.

5) SUAS ESCOLHAS
5.1 Exclusão de suas Informações Pessoais para certos usos
5.1.1 Em conexão com e-mails de marketing
Você pode "optar por não receber" nossos e-mails de marketing a qualquer
momento usando o link com opção de remover o seu e-mail contido em cada um
desses e-mails. Ao deixar de receber e-mails de marketing da nossa parte, você:
● Não está optando por deixar de receber newsletters do Site da Assembleia
Legislativa do RS (consulte a Seção 5.1.2 abaixo para ver as opções de
newsletters); e
5.1.2 Em conexão com newsletters ou outros e-mails de cunho editorial
Você pode "optar por não receber" nossas newsletters ou outros e-mails de
cunho editorial a qualquer momento usando o link com opção de remover o seu
e-mail contido em cada um desses e-mails. Note que, quando você optar por não
receber nossas as newsletters ou outros e-mails de cunho editorial, você:
● Não está optando por deixar de receber e-mails de marketing do Site
(consulte a Seção 5.1.1 acima para ver as opções de e-mails de
marketing); e
5.1.3 Certos direitos contínuos independentemente de cancelamento
Nós poderemos continuar contatando você para os outros fins descritos na seção
4) Como as informações coletadas são utilizadas, como para fins administrativos e
de manutenção. Você tem o direito de solicitar a exclusão de suas Informações
Pessoais armazenadas pelo Site da Assembleia Legislativa do RS.
5.2 Suas opções com respeito às tecnologias de rastreamento
5.2.1 Tecnologias de rastreamento definidas por provedores de serviços de
Terceiros e anúncios
Através de cookies, fornecedores de serviços terceirizados podem coletar Outras
Informações sobre você quando você visitar este Site para publicidade
personalizada em outros sites, com o intuito de ajudar a identificar produtos e
serviços que possam lhe interessar e fornecer publicidade ou outro conteúdo
adaptado aos seus interesses. Você possui algumas opções de desativação
referentes a esses prestadores de serviços Terceiros.
Para os navegadores de Internet listados a seguir, você pode limpar ou fazer
escolhas em relação aos cookies do navegador para uma combinação específica
de Dispositivo e navegador de Internet usando os controles descritos em cada
um dos links:

●
●
●
●

Microsoft Edge
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox

Se o seu navegador da Internet não estiver listado acima ou você estiver tendo
dificuldades com os links, você pode tentar acessar os seguintes controles:
Exclua os cookies do navegador existentes por meio das "Opções da Internet",
"Configurações", "Preferências", "Opções" ou outra seleção de menu semelhante
do seu navegador ou conforme indicado pelo suporte do seu navegador. O que
significa que todos os cookies do navegador preexistentes serão excluídos, mas
não impede que cookies de navegador sejam usados no futuro.

6) COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
6.1 Compartilhamento e Divulgação de Informações Pessoais
Podemos divulgar suas Informações Pessoais entre a equipe do Site da
Assembleia Legislativa do RS, sob as circunstâncias descritas abaixo.
6.1.1 Divulgação para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul
Podemos divulgar Informações Pessoais à Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul para fins de marketing, administrativos ou outros fins. Você
pode optar por cancelar determinados usos, conforme descrito na seção 5.1
Exclusão de suas Informações Pessoais para certos usos acima.
6.1.2 Divulgação de Informações de postagens
Certas Informações Pessoais associadas a uma postagem, por exemplo seu
comentário na sessão Opine do Site da Assembleia Legislativa do RS, podem ser
destinadas a divulgação, como nome de usuário, no Site. Nós divulgaremos
Informações de postagem em conexão com a exibição relacionada a tal postagem.
6.1.3 Divulgação em conexão com serviços e recursos de marca
compartilhada
O Site também pode oferecer serviços e recursos em conjunto com outros
parceiros ("Parceiros de Marca") e que podem estar hospedados no Site, com
nossos Parceiros de Marca ou em site específico. O Parceiro de Marca deve ser
identificado no serviço de marca conjunta e você terá a opção de participar ou
não de qualquer ação que venha a utilizar suas Informações Pessoais coletadas
como parte da cooperação.
6.1.4 Divulgação a prestadores de serviços operacionais
Também temos o direito de divulgar suas Informações Pessoais a Terceiros com
o objetivo de administrar e manter os serviços, recursos, funções e operações do
Site. Usamos estes prestadores de serviços operacionais para fornecer com
eficiência toda uma gama de conteúdos, atividades, serviços, recursos e funções
que lhe trazemos. Divulgamos suas Informações Pessoais com a finalidade de
eles fornecerem esses serviços para nós.
6.1.5 Divulgação a outros Terceiros
Além do descrito acima, disponibilizam as suas Informações Pessoais para
determinados Terceiros nas seguintes circunstâncias limitadas:
● Quando somos obrigados a fazê-lo por uma agência governamental,
tribunal ou outra entidade (por exemplo, para responder a intimações,

ordens judiciais ou processos judiciais) ou se solicitado por uma agência
governamental ou outra autoridade como parte de uma investigação;
● Se acreditarmos que suas ações violam qualquer lei, regra, regulamento
ou o Acordo de Termos de Uso, incluindo, sem limitação, esta Política de
Privacidade;
● Se você concordar em ter suas Informações Pessoais compartilhadas ou
divulgadas a Terceiros para fins de marketing ou outros fins, caso em que
o uso das Informações Pessoais por Terceiros estará sujeito à Política de
Privacidade do próprio Terceiro;
● Se, a nosso exclusivo critério, acreditarmos que tal divulgação seja
necessária ou apropriada, para: investigar ou resolver possíveis
problemas ou dúvidas; proteger nossos ativos, direitos, propriedade ou
segurança do Site ou de qualquer um de seus prestadores de serviços
operacionais, licenciadores, fornecedores, clientes, usuários ou qualquer
outra parte; limitar nossa responsabilidade legal; defender nossos
interesses; fazer cumprir esta Política de Privacidade ou Termos de Uso;
ou para cumprir com nossas obrigações legais, regulatórias, de auditoria e
conformidade ou solicitações da lei ou de outras autoridades
governamentais.
6.2 Compartilhamento e divulgação de Outras Informações
Podemos compartilhar Outras Informações com Terceiros, mas não divulgamos
Informações Pessoais, exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade.
Por exemplo, podemos compartilhar com Terceiros uma sequência de números,
letras ou símbolos que substituam suas informações de identificação (por
exemplo, seu endereço de e-mail). Essa sequência de caracteres não identifica
você. Esses Terceiros podem usar essas Outras Informações de acordo com suas
Políticas de Privacidade.

7) PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES
Embora a Internet e a transmissão de dados pela Internet não sejam 100%
seguras contra intrusões, mantemos salvaguardas físicas, eletrônicas e
processuais comercialmente razoáveis para proteger suas Informações.
Entretanto, independentemente de nossos esforços e do Dispositivo que você usa
para acessar o Site, é possível que Terceiros possam interceptar ou acessar
ilegalmente transmissões, comunicações privadas ou Informações. Também
limitamos o acesso de nossos funcionários às Informações coletadas pelo Site às
pessoas autorizadas para o tratamento adequado de tais Informações, e qualquer
funcionário encontrado que viole nossos padrões de segurança e
confidencialidade estará sujeito a nossos processos disciplinares. Solicitamos
que nossos prestadores de serviços operacionais sigam padrões semelhantes de
segurança e confidencialidade.
Phishing: Os ataques de phishing tentam roubar os dados de identidade pessoal e
as credenciais da conta financeira dos consumidores. Os "phishers" usam e-mails
"falsificados" para levar os consumidores a sites falsificados ou respondem de
uma maneira que engana os destinatários para que divulguem informações como
números de cartão de crédito, nomes de usuário de contas, senhas e números de
previdência social. Às vezes estes ataques solicitam depósito de dinheiro de
forma chantagista.
NÃO ENVIAMOS E-MAILS PEDINDO PARA VOCÊ FORNECER OU CONFIRMAR
NÚMEROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, NÚMEROS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OU
SEU NOME DE USUÁRIO OU SENHA!
Se você receber essa comunicação por e-mail, encaminhe-a imediatamente para
o e-mail do administrador desta Política de Privacidade - contato@al.rs.gov.br - e
exclua imediatamente o e-mail fraudulento do seu computador.

8) ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E A NOTIFICAÇÃO
Reservamo-nos o direito de revisar esta Política de Privacidade a qualquer
momento, por qualquer motivo, a nosso exclusivo critério, publicando uma
Política de Privacidade atualizada sem aviso prévio para você. Tais revisões
entrarão em vigor imediatamente após a publicação e se você usar o Site depois
que elas entrarem em vigor, isso significará sua concordância em se
comprometer com as mudanças. Publicaremos ou exibiremos avisos de
alterações materiais na página inicial do Site, ou em outra seção do Site, ou
através de e-mail. A forma de tal aviso fica a nosso critério. No entanto,
recomendamos que você verifique esta Política de Privacidade e o Acordo de
Termos de Uso para conhecer as atualizações.

9) DIVERSOS
9.1 Precisão e confidencialidade
É de sua responsabilidade fornecer informações atuais, completas, verdadeiras e
precisas, incluindo Informações Pessoais, e manter essas informações
atualizadas. Não podemos e não seremos responsáveis por quaisquer problemas
ou responsabilidades que possam surgir se você não nos fornecer Informações
Pessoais precisas, verdadeiras ou completas ou se você não atualizar essas
informações. Vamos rejeitar e/ou excluir qualquer entrada que acreditamos que
seja falsa, fraudulenta ou inconsistente com esta Política de Privacidade.
Você é o único responsável por manter a estrita confidencialidade de seu ID de
Usuário, se aplicável, e por quaisquer cobranças, custos, despesas, danos,
responsabilidades e perdas que incorrermos ou que possamos sofrer como
resultado de sua falha em fazê-lo. Você, e não nós, é o único responsável pela
atividade, comportamento, uso e conduta no Site sob sua ID de Usuário (seja
usada por você ou por qualquer outra pessoa que use sua ID de Usuário), a
menos e até que você nos notifique que sua ID de Usuário possa ter sido
comprometida, desviada ou usada indevidamente ou usada por outra parte.
Reservamo-nos o direito de negar privilégios de acesso, uso e registro a qualquer
usuário, incluindo, sem limitação, a um usuário registrado, de quaisquer
serviços, recursos ou funções do Site, se acreditarmos que há uma dúvida sobre a
identidade da pessoa que está tentando acessar a conta do usuário ou quaisquer
serviços, recursos ou funções.
9.2 Perguntas
Se você tiver dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou se você não entender
qualquer informação sobre como nós coletamos, mantemos, usamos ou
compartilhamos suas Informações Pessoais ou Outras Informações, você pode
nos contatar diretamente enviando um e-mail para contato@al.rs.gov.br. Para
todas as solicitações, inclua seu nome, endereço, cidade, estado, CEP e endereço
de e-mail e inclua a descrição "Pedido de Privacidade - Site" no assunto do email. Não aceitamos pedidos via correio, telefone ou fax. Não nos
responsabilizamos por avisos que não sejam rotulados ou enviados
corretamente. E talvez não consigamos responder caso você não forneça
informações completas.
9.3 Declaração Única
Este documento é a única declaração da Política de Privacidade do Site da
Assembleia Legislativa do RS e nenhum resumo, reformulação ou outra versão
do mesmo, ou outra declaração ou Política de Privacidade, de qualquer forma,
incluindo, mas não se limitando a, gerada por máquina, é válida.
9.4 Outro

Por favor, revise nossos Termos de Uso, que regem o uso do Site. Quaisquer
termos que não estejam definidos nesta Política de Privacidade terão o
significado dado nos Termos de Uso. Esta Política de Privacidade foi modificada
pela última vez na data indicada acima e entra em vigor imediatamente.
Copyright © 2020 Site da Assembleia Legislativa do RS – Todos os direitos
reservados.

