
 

Bem-vindo ao aplicativo Abramus.  

Queremos que você se sinta confortável usando o nosso aplicativo, por isso criamos esta 
Política de Privacidade para informá-lo sobre as informações que podemos cobrar de você 
e como podemos usá-las.  

Por favor, tome um momento para rever os termos aqui descritos.  

Ao usar o Aplicativo, você aceita os termos de nossa Política de Privacidade. O uso deste 
Aplicativo deve ser realizado por pessoas maiores e capazes. Menores de 16 (dezesseis) 
anos e/ou curatelados devem utilizar o dispositivo nos limites da lei civil, cabendo ao seu 
responsável consentir com os presentes termos.  

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), você autoriza a ABRAMUS – 

Associação Brasileira de Música e Artes a armazenar, utilizar e compartilhar os dados 

fornecidos para o exercício das atividades e objetivos da associação, durante todo o tempo 

em que permanecer filiado à entidade, nos termos da presente Política de Privacidade.  

Informação agregada que coletamos 

De tempos em tempos, podemos coletar informações estatísticas gerais, não pessoais, 
sobre o uso do Aplicativo, como os endereços IP dos visitantes, quantos visitantes visitam 
uma página específica no Aplicativo, quanto tempo os visitantes permanecem nessa página, 
E quais hiperlinks os visitantes clicaram. Coletamos essas informações para determinar 
quais áreas do Aplicativo são mais populares e para aprimorar o Aplicativo para os visitantes. 
Podemos também agrupar essas informações em dados agregados de visitantes, a fim de 
descrever o uso do Aplicativo para nossos parceiros de negócios existentes ou potenciais, 
ou em resposta a um pedido do governo. No entanto, tenha certeza de que esses dados 
agregados não o identificarão pessoalmente nem a outros visitantes do Aplicativo.  

Informações Pessoais que coletamos 

Para acessar determinadas informações e recursos contidos no Aplicativo, 
poderemos solicitar que você se registre para uma conta e nos forneça informações 
de identificação pessoal (“IIP”). As categorias de IIP que coletamos podem incluir, 
sem limitação, seu nome e sobrenome, endereço de e-mail, endereço postal, números 
de telefones e informações gerais sobre você. Podemos também recolher qualquer outra 
informação que nos forneça voluntariamente ou através das suas comunicações eletrônicas 
conosco. Coletamos essas IIP para cumprir nossos serviços e garantir o cumprimento de 
nossas políticas e da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 13.709/18 e a Lei nº 
9.610/98. Também podemos usar sua IIP para processar as transações solicitadas, 
personalizar os serviços que fornecemos para você e enviar-lhe comunicações periódicas 
por e-mail ou correio normal. Por exemplo, podemos solicitar os seus comentários sobre o 
Aplicativo ou fornecer-lhe serviços especiais. 

Divulgação de informações de identificação pessoal 

Nenhuma IIP será divulgada a terceiros nem sairá da base de dados da associação, salvo 
para o exercício das atividades estatutárias e demais hipóteses legais excepcionais. 

 

 



Segurança 

Proteger a segurança de suas informações pessoais é muito importante para nós. Suas 
informações de conta online são protegidas por uma senha definida por você mesmo. O 
acesso a essa conta online requer seu nome de usuário e senha. Recomendamos que você 
não divulgue seu nome de usuário e senha. Quando as suas informações são transmitidas 
para você a partir de nossos servidores, também é protegido por SSL padrão da indústria 
(secure socket layer) e criptografia. Tomaremos as precauções razoáveis para garantir a 
segurança de suas informações em nossos sistemas usando back-ups físicos, eletronicos e 
log de processos.  

Alterações a estes termos 

Os termos desta Política de Privacidade podem mudar de tempos em tempos, portanto, 
verifique esta página periodicamente para ver se há alterações. O uso continuado do 
Aplicativo após a publicação de alterações nestes termos significará que você as aceita. 

Direitos autorais 

© ABRAMUS – Todos os direitos reservados.  

Este aplicativo existe desde dezembro/2019 e é continuamente atualizado e revisado. Você 
não poderá reproduzir qualquer parte dos Materiais (conforme definido abaixo) postados 
neste aplicativo sem autorização prévia e por escrito da Abramus. 

Parâmetros e restrições de uso geral 

Fica proibida qualquer utilização, de qualquer meio, por qualquer processo,  dos materiais 
contidos no aplicativo, tais como marcas registradas, marcas de serviço e nomes comerciais, 
imagens, ilustrações, desenhos, ícones, fotografias, clipes de áudio, videoclipes, 
audiovisuais, artigos, documentos, produtos, software, descrição de serviços e outros,  
impondo-se as responsabilizações civis e criminais a quem violar os direitos da ABRAMUS 
ou de terceiros, nos termos da legislação em vigor. Você não pode copiar, reproduzir, 
republicar, carregar, publicar, transmitir ou distribuir os materiais, sob qualquer forma ou por 
qualquer meio, sem a permissão expressa prévia da ABRAMUS. Você não pode “espelhar” 
qualquer Material contido neste aplicativo em qualquer outro servidor. Você não pode usar 
nenhum dos materiais em qualquer outro site ou ambiente de computador em rede para 
qualquer finalidade. 

Nada neste aplicativo será interpretado como outorga de licença de conteúdo próprio ou de 
terceiro.   

Uso de Software 

Este aplicativo pode exigir o uso de software, documentação ou outros materiais da Abramus 
ou de terceiros, sendo de sua responsabilidade a análise e a aceitação dos termos de uso 
dos mesmos.  

Envios & Conteúdo de Terceiros 

Você concorda em não submeter ao aplicativo qualquer conteúdo que (A) seja calunioso, 
difamatório, invasivo de privacidade, obsceno, pornográfico, abusivo ou ameaçador; (B) 
infrinja direitos de terceiros; (C) viole qualquer lei; (D) Defenda ou promova qualquer 
atividade ilícita; (E) solicite fundos para qualquer finalidade; (F) promova de qualquer forma 
pessoa, organização, bens ou serviços. 



Término 

Esta Política de Privacidade consiste em um contrato entre você e a Abramus, tem prazo de 
validade indeterminado e pode ser rescindido, sem necessidade de aviso prévio, por 
qualquer das partes e sem necessidade de prévia justificativa.  

O descumprimento de qualquer cláusula desta Política de Privacidade implicará em rescisão 
do contrato e na sua responsabilização nas esferas civil e criminal, nos termos da lei.  

Rescindido este contrato, você não terá mais acesso ao Aplicativo. 

Foro de Eleição 

O foro da Capital do Estado de São Paulo é o competente para a solução de eventuais 
conflitos decorrentes da presente Política de Privacidade. 

 

 


