POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Última atualização: 04/06/2020

Maná-Igreja Cristã é responsável pelo Portal http://www.world-mana.com/ com
a designação “Maná World” e encara seriamente a privacidade e proteção dos
dados registados pelos seus utilizadores.
A presente Política de Privacidade regula, em complemento com os Termos e
Condições Gerais de Utilização, o Portal com a designação “Maná World”,
adiante identificado como Portal ou Portal “Maná World”.

1. PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Maná-Igreja Cristã é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados
pessoais dos utilizadores do Portal “Maná World”, podendo no âmbito da sua
atividade, recorrer a entidades por si subcontratadas ou suas parceiras para a
prossecução das finalidades aqui indicadas.
Maná-Igreja Cristã assegura aos seus utilizadores privacidade e segurança nos
dados facultados na navegação no Portal e respetivos Websites, sendo apenas
pedidos e recolhidos os dados necessários, conforme indicações explícitas e as
opções do seu utilizador.
Para os efeitos do que está previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD), informam-se os utilizadores do Portal “Maná World”, que os
dados de caráter pessoal que eventualmente facultem serão tratados em
conformidade com a presente Política de Proteção de Dados.

2. RECOLHA DE DADOS PESSOAIS
Em geral, a interação com o Portal “Maná World” e Websites que o compõem
não exigem informação do utilizador, salvo quando, para propósitos
expressamente identificados, o registo seja declarado necessário e seja pelo
utilizador autorizado.
Maná-Igreja Cristã respeita o direito à privacidade. Os dados solicitados
destinam-se aos propósitos indicados de forma explícita, não sendo recolhidos
dados pessoais sem o consentimento expresso do seu utilizador.

3. UTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS
Maná-Igreja Cristã propõe-se garantir a qualidade e integridade da informação
fornecida pelos seus utilizadores, tendo para isso implementado as medidas
necessárias, tanto ao nível tecnológico como organizacional, de forma a manter
a informação segura, precisa, atualizada e completa.
Em situações específicas e concretas para acesso a determinados serviços ou
plataformas, poderá ser necessária a recolha de dados pessoais do utilizador,
através do preenchimento de um formulário disponibilizado no respetivo
Website.
Nestas situações, a informação pessoal recolhida é usada para os fins
expressamente indicados no respetivo formulário.
Com o preenchimento de qualquer formulário disponível no Website, o utilizador
aceita expressamente o tratamento e a inclusão dos dados recolhidos para os
efeitos mencionados no referido formulário.
Durante o processo de recolha de dados, e em cada lugar em que tais dados
sejam solicitados, o utilizador será informado, quer mediante uma hiperligação,
quer mediante a inclusão das menções oportunas no próprio formulário, sobre o
caráter obrigatório ou não da recolha de dados.

Se o utilizador, ao preencher qualquer formulário disponibilizar dados de
terceiros, esse ato é da sua inteira responsabilidade, sendo importante informar
o terceiro sobre tudo o que está estabelecido nesta cláusula e ter obtido o seu
consentimento prévio para tal.

4. COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES
O Portal “Maná World” e seus Webtites, utilizam cookies e outras tecnologias
semelhantes que permitem melhorar o desempenho e a experiência de
navegação dos seus utilizadores.
O acesso a estas informações de navegação será efetuada de forma anónima,
não sendo possível identificar univocamente o utilizador em questão.
A informação gerada pela utilização dos cookies pode ser enviada para terceiros
para análise de tendências, rastreio da navegação e desempenho dos mesmos,
sem contudo identificar qualquer utilizador.
Como controlar o uso de Cookies?
Os utilizadores podem impedir o uso de cookies nas configurações do
navegador.
Não obstante, se limitarem esta opção, a utilização de alguns recursos ou o
desempenho de determinadas ferramentas pode ficar condicionada.

5. LINKS PARA OUTROS WEBSITES
Quando os utilizadores usam a funcionalidade de pesquisa ou links e acedem a
outros Portais, Websites ou canais Web, sob a responsabilidade de entidades
terceiras, os seus dados pessoais poderão ser recolhidos e tratados por essas
entidades, não tendo a Maná-Igreja Cristã qualquer controle sobre essa recolha
e tratamento, não se aplicando esta Política de Privacidade nesses casos.
Assim, apelamos que tome regularmente precauções, que possibilitem maior
segurança enquanto utiliza a Internet.

6. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Maná-Igreja Cristã reserva-se o direito de a qualquer altura proceder a
reajustamentos ou alterações à presente Política de Privacidade. Estas
alterações serão devidamente publicitadas no Portal “Maná World”.

7. DIREITOS DO UTILIZADOR PARA O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS
Maná-Igreja Cristã garante aos utilizadores do Website, a todo o momento, o
exercício dos seus direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição,
limitação e portabilidade relativamente aos dados pessoais facultados, nos
termos dispostos no RGPD.
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem
o direito de o retirar, sem comprometer a validade do tratamento de dados
efetuado até esse momento.
Os utilizadores do Portal “Maná World” poderão exercer tais direitos remetendo
um pedido expresso, para qualquer um dos seguintes endereços, que deverão
ser utilizados única e exclusivamente para este efeito.
• E-mail: info@igrejamana.com
• Correio Postal: Estrada da Paiã, Quinta da Cabaça 2B, 1.º andar, 2675-178
Pontinha, Portugal.

8. ARQUIVO DE DADOS PESSOAIS
Os seus dados pessoais são conservados pela Maná-Igreja Cristã pelo período
necessário ao tratamento, de acordo com a finalidade respetiva.
Os períodos de conservação podem alterar-se quando o interesse público
associado, motivos históricos, científicos ou estatísticos o justifiquem,

comprometendo-se a Maná-Igreja Cristã a adotar as adequadas medidas de
conservação e segurança.

9. EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Maná-Igreja Cristã não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos ou
danos em sede de responsabilidade civil (incluindo, mas sem que a estes
estejam limitados, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais,
causados direta ou indiretamente), que surjam em consequência da utilização,
correta ou incorreta dos seus serviços, sítios eletrónicos e respetivos conteúdos
por parte do utilizador, incluindo o acesso indevido ao computador e sistema
informático do utilizador por terceiros.
A informação divulgada deve ser encarada na sua vertente informativa.
Os sítios eletrónicos podem conter ligações para sítios operados por entidades
terceiras sobre os quais não tem controlo e pelos quais não assume qualquer
responsabilidade.

