TERMOS DE USO APP Big Brother
Ao aceder à aplicação Big Brother através de um dispositivo móvel, está a concordar com os
Termos de Uso aqui apresentados.
1. Aceitação dos Termos de Acordo de Utilização.
a. Este acordo é um contrato eletrónico que estabelece os termos juridicamente vinculativos
que deve aceitar para usar o serviço. Este acordo inclui (i) Política de privacidade da app, (ii) os
termos de uso da na sua vertente de programa.
b. Ao aceder ou utilizar a app, está a concordar com os termos, condições contidas neste
Acordo. Para retirar este consentimento, deve deixar de utilizar o serviço. Por favor, imprima
uma cópia destes termos para seu registo.
2.Objeto. Proporcionar uma ligação pessoal e educativa entre os espectadores e o programa
disponibilizando os melhores conteúdos de uma forma simples e estruturada.
A aplicação, desenvolvida pela Viva Superstars, está disponível para iOS® e Android® e permite
aceder a inúmeros conteúdos do programa. Nesta aplicação os utilizadores podem aceder aos
conteúdos do programa através de uma área principal com vários destaques, a qual direcionaos para as várias secções da aplicação, nomeadamente a feed de notícias, votações,
concorrentes e negócios. Os utilizadores podem também inscrever-se para visitarem os
negócios e falarem com outros utilizadores sobre os concorrentes e negócios através dos chats
criados para esses efeitos. Finalmente, os utilizadores podem votar múltiplas vezes nos seus
concorrentes preferidos e ver os resultados das votações.
3. A elegibilidade. A app Big Brother é dirigida a pessoas com idade superior a 13 anos. Ao
aceder e a utilizar o Serviço, você declara e garante que tem o direito, autoridade e capacidade
para celebrar este Acordo e de obedecer a todos os termos e condições deste Acordo.
4. Criar uma conta. Para criar uma conta deve entrar com seu login do Facebook ou então usar
uma conta de e-mail. Caso utilize uma conta de Facebook está a autorizar-nos a aceder e usar
algumas informações da sua conta do Facebook, incluindo acesso ao seu perfil publico de
Facebook.
5. Prazo e Rescisão. Este Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito enquanto usar o
Serviço e / ou tiver uma conta Big Brother. Pode desativar a sua conta a qualquer momento,
através da app, na área de perfil, dando essa mesma indicação na área enviar feedback, ou
enviando um email diretamente para o endereço bigbrother@vivasuperstars.com. A Media
Capital Digital (MCD) poderá cancelar ou suspender a sua conta a qualquer momento, sem aviso
prévio, se a acreditar que violou estes termos e condições ou por qualquer outro motivo, com
ou sem motivo, a seu exclusivo critério. Após a rescisão ou suspensão, não terá direito a
qualquer reembolso na compra de subscrições ou créditos. A MCD não é obrigada a divulgar, e
pode ser proibido por lei, de divulgar, a razão para a cessação ou suspensão da sua conta.
6. Uso não comercial pelos utilizadores. O serviço é apenas para uso pessoal. Os utilizadores
não podem usar o serviço ou qualquer conteúdo contido no Serviço para uso profissional, nem
fazer publicidade a nenhum serviço ou produto. Os utilizadores do serviço não podem usar
qualquer informação obtida na app para contactar, publicitar, solicitar ou vender a qualquer
outro utilizador sem o seu consentimento prévio e explícito. Organizações e/ou não podem
usar o Serviço para qualquer finalidade, exceto com o consentimento expresso da MCD (tais
como para os perfis promovidos ou outros anúncios). A MCD pode investigar e tomar as
medidas legais disponíveis em resposta ao uso ilegal e / ou não autorizado do Serviço,
incluindo a recolha de nomes e / ou endereços de e-mail de utilizadores por meios
eletrónicos ou outros com a finalidade de enviar e-mails não solicitados e enquadramento
não autorizado ou ligando para o Serviço.
7. Segurança da conta.
a. O utilizador é responsável por manter a confidencialidade do seu nome de utilizador e
acesso à conta, você é o único responsável por todas as atividades que ocorram sob seu perfil

e concorda em notificar imediatamente a MCD de qualquer divulgação ou uso não autorizado
do seu nome de usuário ou senha ou qualquer outra violação de segurança em
bigbrother@vivasuperstars.com
b. A MCD não é responsável pela conduta de qualquer utilizador. A MCD não será responsável
(direta ou indiretamente) por quaisquer perdas ou danos, seja direto, indireto, resultantes ou
relacionadas da forma como cada utilizador utiliza o Serviço, incluindo, sem limitação, a morte,
lesão corporal, sofrimento emocional, e / ou quaisquer outros danos resultantes de
comunicações com outros utilizadores ou pessoas que conheceu através do Serviço. O
utilizador não deve fornecer suas informações financeiras (por exemplo, cartão de crédito ou
conta bancária).
8. Direitos de Propriedade. A MCD detém e mantém todos os direitos de propriedade da App e
em todos os conteúdos, marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço e outros
direitos de propriedade intelectual relacionados ao mesmo. O Serviço contém o material com
direitos autorais, marcas registradas e outras informações de propriedade da MCD e dos seus
licenciadores. O utilizador concorda em não copiar, modificar, transmitir, criar quaisquer
trabalhos derivados, fazer uso, ou reproduzir de qualquer maneira, qualquer material
protegido por direitos autorais, marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço ou
outra propriedade intelectual ou informações proprietárias acessíveis através da app,
9. Conteúdo Colocado no Serviço.
a. Você é o único responsável pelo conteúdo e informações que colocar, fizer upload, publicar,
link para, transmitir, ou disponibilizar na app incluindo mensagens de texto, chat, fotografias,
seja ele veiculado publicamente ou transmitido privativamente. Não pode enviar ou transmitir
para a app ou qualquer outro utilizador (dentro ou fora da app), qualquer conteúdo ou
mensagem com caracter ofensivo, impreciso, incompleto, abusivo, obsceno, profano,
ameaçador, intimidador, hostil, racialmente ofensivo, ou material ilegal, ou qualquer material
que infrinja ou viole os direitos de outra pessoa (incluindo direitos de propriedade intelectual e
direitos de privacidade e publicidade). O utilizador declara e garante que (i) toda a informação
que você enviar sobre a criação da sua conta, incluindo informações apresentadas a partir de
sua conta do Facebook, é verdadeira e que vai atualizar prontamente qualquer informação
fornecida que, posteriormente, se torna imprecisa, incompleta, enganosa ou falsa.
b. Ao colocar conteúdos na app, você automaticamente concede à MCD, e seus parceiros,
licenciados e sucessores, uma licença irrevogável, perpétua, não exclusiva, transferível, lo
direito em todo o mundo e licença para (i) usar, copiar, armazenar, executar, exibir,
reproduzir, gravar, reproduzir, adaptar, modificar e distribuir o conteúdo, (ii) preparar
trabalhos derivados do conteúdo ou incorporar o conteúdo em outros trabalhos.
c. Conteúdo proibido. Lista parcial do tipo de conteúdo que é proibido no Serviço. Não pode
postar, carregar, exibir ou disponibilizar conteúdo que:
• que promova o racismo, intolerância, ódio ou dano físico de qualquer tipo contra qualquer
grupo ou indivíduo;
• defende a perseguição ou intimidação de outra pessoa;
• pede dinheiro a partir de, ou se destine a fraudar de outra forma, outros usuários do serviço;
• envolve a transmissão de "junk mail", "correntes" ou correspondências em massa não
solicitadas ou "spam" (ou "spamming", "phishing", "pesca à linha" ou atividades similares);
• promove a informação que é falsa ou enganosa, ou que promova atividades ilegais ou
conduta que seja difamatório, calunioso ou censurável;
• promove uma cópia ilegal ou não autorizada do trabalho com direitos autorais de outra
pessoa, como fornecer programas de computador piratas ou links para eles, fornecendo
informações para contornar fabricação instalado dispositivos ou de protecção contra cópia
fornecendo imagens pirateadas, áudio ou vídeo, ou links para imagens pirateadas , arquivos de
áudio ou vídeo;
• contém vídeo, fotografias de áudio ou imagens de outra pessoa sem sua permissão (ou, no
caso de um menor, tutor legal do menor);

• contém restrito ou apenas com senha páginas de acesso, ou páginas ou imagens (aquelas
não vinculadas a de outra página acessível) escondido;
• fornece material que explora as pessoas de uma forma sexual, violenta ou outro ilegal, ou
solicite informações pessoais de alguém com menos de 18 anos;
• fornece informações instrutivas sobre atividades ilegais, como fazer ou comprar armas
ilegais ou drogas, violar a privacidade de alguém, ou fornecer, divulgar ou criar vírus de
computador;
• contém vírus, bombas lógicas, cavalos de tróia, cancelbots, worms ou outros códigos
nocivos, ou perturbadores, componentes ou dispositivos;
• personifica, ou de outra forma deturpa filiação, ligação ou associação com qualquer pessoa
ou entidade;
• fornece informações ou dados que você não tem o direito de disponibilizar sob lei ou sob
relações contratuais ou fiduciárias (tais como informação privilegiada, proprietárias e
informações confidenciais);
• interrompe o fluxo normal de diálogo, faz com que uma tela "role" mais rápido do que
outros usuários sejam capazes de digitar, ou de outra forma afeta negativamente a capacidade
de outros usuários para se envolver em tempo real;
• solicite senhas ou informações de identificação pessoal para fins comerciais ou ilícitos de
outros usuários ou divulga informação pessoal de outra pessoa sem sua permissão; e
• divulga ou promove atividades comerciais e / ou vendas sem o nosso consentimento prévio
por escrito, tais como concursos, sorteios, permutas, propagandas e esquemas de pirâmide.
• A Companhia se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, de investigar e tomar as
medidas legais contra qualquer pessoa que viole esta disposição, incluindo a remoção da
comunicação ofensiva do Serviço e terminar ou suspender a conta de tais infratores.
10. Uso do Serviço. O uso do Serviço, incluindo todo o conteúdo que pode colocar através do
Serviço, deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e concorda que a MCD pode
aceder, preservar e divulgar as suas informações de conta e conteúdo se for necessário fazê-lo
por lei ou por outros motivos, tais como: (i) cumprir processo legal; (ii) fazer cumprir estes
termos e condições; (iii) responder a reclamações de que qualquer conteúdo que viole os
direitos de terceiros; (Iv) responder às suas solicitações de serviço ao cliente ou que permitam
que use o serviço no futuro; ou (v) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da
MCD ou de qualquer outra pessoa.
11. Aceitação dos termos. Ao aceitar estes termos concorda que qualquer conteúdo que
coloque no Serviço podem ser vistos por outros utilizadores e pode ser visto por qualquer pessoa
que visita ou participa no Serviço.
12. As atividades proibidas. A MCD reserva-se o direito de investigar, suspender e / ou
encerrar a sua conta se fizer mau uso do Serviço ou se comportou de inadequada ou ilegal,
incluindo ações ou comunicações que ocorram fora do serviço, mas envolvam os utilizadores
que se encontram através do Serviço. O que se segue é uma lista parcial do tipo de ações que
não pode fazer dentro da app. Não poderá:
• fazer-se passar por qualquer pessoa ou entidade.
• solicitar o dinheiro de outros utilizadores.
• colocar qualquer Conteúdo que é proibido.
• "perseguir" ou de outra forma assediar qualquer pessoa.
• expressar ou indicar que qualquer afirmação feita tenha a aprovação pela MCD, sem o nosso
consentimento prévio específico por escrito.
• utilizar o Serviço de forma ilegal ou para cometer um ato ilegal;
• pedir ou usar utilizadores para esconder a identidade, a origem ou destino de qualquer
dinheiro ou produtos obtidos ilegalmente.
• usar qualquer robô, spider, local de aplicação de pesquisa / recuperação ou outro dispositivo
manual ou automático ou processo para recuperar, indexar, "mina de dados", ou de qualquer
forma reproduzir ou burlar a estrutura ou apresentação de navegação do Serviço ou o seu

conteúdo.
• coletar nomes de utilizadores e / ou endereços de e-mail dos utilizadores por meios
eletrónicos ou outros, para efeitos de envio de e-mail não solicitado ou enquadramento não
autorizado.
• interferir ou interromper o Serviço ou servidores ou redes conectadas ao Serviço.
• e-mail ou transmitir qualquer material que contenha vírus de software ou qualquer outro
código de computador, arquivos ou programas projetados para interromper, destruir ou
limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou equipamento
de telecomunicações.
• forjar cabeçalhos ou manipular identificadores a fim de disfarçar a origem de qualquer
informação transmitida ou através do Serviço (directa ou indirectamente através do uso de
software de terceiros).
• "frame" ou "espelho" de qualquer parte do Serviço, sem autorização prévia por escrito da
Companhia.
• usar metatags, códigos ou outros dispositivos que contenham qualquer referência à MCD ou
ao Serviço (ou qualquer marca, nome comercial, marca de serviço, logotipo ou slogan da
empresa) para direcionar qualquer pessoa a qualquer outro site para qualquer finalidade.
• modificar, adaptar, traduzir, vender, fazer engenharia reversa, decifrar, descompilar ou
desmontar qualquer parte do Serviço de qualquer software usado em ou para o Serviço ou
causar outros a fazê-lo.
13. Subscrição VIP. Qualquer das áreas da app pode ser usada de forma gratuita e sem efetuar
o pagamento de qualquer valor. Contudo se estiver fora de Portugal, Angola e Moçambique,
pode aceder à emissão em direto do programa caso compre uma subscrição auto-renovável
“Membro VIP”, a qual tem um custo de 4,99€/mês. Isto significa que o pagamento é feito através
da conta iTunes/Google Play aquando da compra da subscrição, e esta é automaticamente
cobrada no início de cada período de subscrição caso não seja desligada 24 horas antes do
período atual nas definições da conta iTunes/Google Play do utilizador.
14. Modificações ao Serviço. A MCD reserva-se o direito de a qualquer momento, modificar ou
descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o Serviço (ou qualquer parte dele) com
ou sem aviso prévio. Você concorda que a MCD não deve ser responsabilizada por si ou
qualquer terceira parte por qualquer modificação, suspensão ou interrupção do Serviço.
15. Votações.
a. Irão existir vários tipos de votações como por exemplo a nomeação e saída de concorrentes
do programa. Deste modo, ao participar nas várias votações, o utilizador pode votar nos seus
concorrentes favoritos.
• Para além da pergunta, as Votações podem conter imagens ou vídeos e múltiplas opções de
resposta;
• As Votações permitem aos utilizadores votar em diversas possibilidades, com o
respetivo custo a ser pago em créditos da app, ou diretamente via Premium SMS
na versão Android;
b. A MCD garante a segurança e confidencialidade do tratamento, garantindo a
possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos votantes que assim o
desejem.
c. Toda e qualquer atuação ilícita ou que desrespeite os princípios subjacentes à
votação, nomeadamente para obter para si ou para terceiro qualquer vantagem competitiva no
decorrer da votação, poderá ser considerada fraudulenta. No caso de participação fraudulenta,
a MCD reserva-se o direito de excluir o votante e/ou de excluir os seus votos.
16. Condições gerais. A MCD reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar esta
aplicação e as votações, a qualquer momento, sem que por esse facto seja devido aos
utilizadores da aplicação qualquer contrapartida ou compensação.
17. Resolução de conflitos. Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes,

com motivo da execução, interpretação ou aplicação deste regulamento será submetida ao
Tribunal da Comarca de Oeiras, com expressa renúncia de quaisquer outros.
18. Isenção de responsabilidade. A MCD não se responsabiliza por falhas da aplicação, falhas
de comunicação, falhas de acesso à internet, ou por eventos de força maior. A MCD não
se responsabiliza pela correção dos dados constantes do perfil de Facebook® nem dos
dados facultados pelos utilizados ao registarem-se na aplicação.
19. Propriedade intelectual. A aplicação é detida pelos respetivos titulares de direitos.
Encontra-se expressamente proibida a sua reprodução, transformação, descompilação, ou
colocação em circulação da aplicação, salvo na exata medida em que tal seja permitido
pela lei aplicável.
20. Por razões tecnológicas alheias à vontade da MCD, decorrentes de causas de força maior,
pode acontecer que o serviço esteja indisponível por pequenos períodos de tempo.
21. Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de
comunicações de suporte do serviço será considerada ilegal e comunicada às autoridades
competentes para os devidos efeitos.
22. A app Big Brother segue um modelo freemium, em que o download é gratuito mas existem
funcionalidades específicas que permitem monetizar a app, dando aos utilizadores benefícios
exclusivos. Para tal podem ser obtidos os seguintes pacotes de créditos:
Valores dos Packs de Créditos
Tipo PVP # Créditos
Bronze - 2,99€ - 500
Prata - 5,99€ - 1250
Ouro - 6,99€ - 2500

O preço e quantidade de créditos por pack pode mudar a qualquer momento sem aviso prévio.
Estes créditos podem ser usados para participar em votações, as quais têm o custo de 100
créditos por voto. Este custo pode mudar a qualquer momento sem aviso prévio.
Podem ser adicionadas a qualquer momento novas funcionalidades com um custo de créditos a
definir.
23. Chat. A utilização do chat deve ser feita de forma responsável e com respeito pelos outros
utilizadores. Um utilizador pode ser impedido de voltar a usar o chat e consequentemente a
aplicação se:
- Não respeitar os avisos dos moderadores
- Escrever conteúdo impróprio, detetado através de filtros automáticos
- Continuar repetidamente a ignorar os avisos dos moderadores automáticos
Qualquer utilizador pode reportar outro utilizador ou conteúdo obsceno usando a opção “Enviar
Feedback” nas definições da aplicação.
Qualquer utilizador que tenha sido observado como tendo um comportamento indevido, será
impedido de usar a aplicação, e o conteúdo em questão será apagado.

Política de Privacidade
A MEDIA CAPITAL DIGITAL, S.A., sociedade anónima com sede na Rua Mário Castelhano,
n°40, 2734-502 Barcarena, com o capital social de 50.000,00 euros, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número de matricula e de pessoa
coletiva única 504749960 (“MCD”) preocupa-se com a privacidade dos seus clientes e
utilizadores dos seus websites e serviços neles suportados, adotando medidas para proteger
os respetivos dados pessoais.
A MCD é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos
utilizadores da App do programa da TVI denominado “Big Brother”, podendo, no âmbito da sua
atividade, recorrer a entidades por si subcontratadas para a prossecução das finalidades aqui
indicadas. Qualquer entidade subcontratada pela MCD tratará os dados pessoais, em nome e
por conta da MCD na obrigação de adotar as medidas técnicas e organizacionais necessárias de
forma a proteger os dados pessoais tratados contra qualquer forma de tratamento ilícito.
A presente Política de Privacidade regula, em complemento dos Termos e Condições Gerais
de Utilização acessíveis na App Big Brother tratamento de dados pessoais recolhidos no(s)
e dos serviços neles suportados (os “Serviços”).
1. Porquê esta política de privacidade?
1.1. Com este documento a MCD pretende dar a conhecer aos utilizadores da App Big Brother e
dos Serviços as regras gerais de privacidade e tratamento dos respetivos dados
pessoais.
1.2. Estes dados são recolhidos pela MCD através da App, no estrito respeito e cumprimento do
disposto na legislação aplicável, e em concreto na Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro (“Lei de
Proteção de Dados Pessoais”), seja para efeitos do processo de registo prévio, seja para
efeitos do acesso e utilização dos Serviços.
1.3. A disponibilização, pelos utilizadores, dos seus dados pessoais implica o conhecimento e
aceitação das condições constantes desta Política de Privacidade. Assim, ao disponibilizar
os seus dados pessoais, o utilizador está a autorizar a recolha, uso e divulgação dos
mesmos de acordo com as regras aqui definidas e nos instrumentos de recolha aplicáveis.
2. Quem são os destinatários da Política de Privacidade?
A Política de Privacidade é aplicável a qualquer utilizador da App e dos seus Serviços,
independentemente de dispor um registo ou não.
3. Que tipo de dados pessoais recolhemos dos Utilizadores?
A MCD recolhe apenas os dados pessoais estritamente necessários para a utilização da App
ou dos Serviços, tratando nesse âmbito dados como o nome e o endereço de correio
eletrónico e uma palavra-passe, sem prejuízo de outros dados que sejam recolhidos através
da subscrição e determinados Serviços disponíveis na App, mediante o consentimento do
utilizador quando se subscrevem os referidos Serviços.
3.1. Utilizadores autenticados.
3.1.1. O acesso a certos Serviços pressupõe a autenticação prévia. Esta pode ser efetuada
através de um sistema de credenciais sistemas de autenticação fornecidos por terceiros
e admitidos pela MCD (Facebook e Google).
3.1.2. Ao registar-se utilizando credenciais de sistemas de autenticação fornecidos por
terceiros e admitidos pela MCD (como o Facebook e o Google), o utilizador está
automaticamente a aceitar as condições constantes desta Política de Privacidade.
3.1.3. Por forma a permitir uma experiência de navegação mais completa, para melhorar
a qualidade dos serviços e adaptá-los às preferências dos utilizadores, a MCD poderá
aceder às informações relativas à navegação levada a cabo pelo utilizador, no acesso aos
Serviços (pesquisas efetuadas, áreas de interesse, serviços mais utilizados, entre outras
informações). No entanto, o acesso a estas informações de navegação apenas será
efetuada de forma anónima, não sendo possível à MCD identificar univocamente o
utilizador em questão. Apenas mediante autorização do utilizador poderá a MCD

combinar a informação que disponibiliza no registo com a informação fornecida para
aceder a outros Serviços.
3.2. Utilizadores não autenticados.
3.2.1. Para melhorar a qualidade dos serviços e adaptá-los às preferências dos utilizadores, a
MCD poderá aceder às informações relativas à navegação levada a cabo pelo utilizador
não autenticado, no acesso aos Serviços (pesquisas efectuadas, áreas de interesse,
serviços mais utilizados, entre outras informações). No entanto, o acesso a estas
informações de navegação apenas será efectuada de forma anónima, não sendo possível
à MCD identificar univocamente o utilizador em questão.
4. Como utilizamos os dados pessoais?
4.1. A MCD recolhe e trata os dados pessoais dos utilizadores informaticamente e no estrito
cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base
de dados específicas, criadas para o efeito, para gestão da relação contratual com o
utilizador, para a conceção novas funcionalidades relacionadas com os Serviços e para
adequar e adaptar os Serviços às preferências e gostos dos utilizadores.
4.2. No caso de subscrição de um Serviço “passatempo” ou “candidatura”, a MCD reserva-se
no direito de usar os dados pessoais fornecidos para efeitos de formalização da
candidaturas para acesso ao programa televisivo pelo que o utilizador reconhece e aceita
expressamente que os dados pessoais sejam utilizados para esse efeito. Qualquer
participante pode ser alvo de contacto da MCD.
4.3. Utilizamos também os dados pessoais para comunicar com os utilizadores.
4.4. Os dados facultados poderão ser usados ainda para realização de estudos de mercado,
inquéritos de avaliação e ainda para dar a conhecer campanhas, promoções, publicidade
e notícias sobre os produtos e/ou serviços da MCD e demais empresas do Grupo Media
Capital, desde que o titular dos dados tenha consentido.
4.4. Sem prejuízo dos direitos dos utilizadores, os dados pessoais serão armazenados apenas
pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o
seu posterior tratamento ou, pelo período de tempo autorizado pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos serão eliminados.
5. Como poderá aceder ou retificar os dados pessoais?
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido ao utilizador o direito de
acesso, atualização, retificação ou eliminação dos dados pessoais, a todo o tempo, bem
como o direito de oposição à utilização dos dados facultados para fins de marketing ou
para o envio de comunicações informativas, devendo, para o efeito, enviar uma carta
registada com aviso de receção endereçada a: MCD – Rua Mário castelhano, n.º 40,
2734-502 Barcarena.
6. Utilização de endereços de IP e cookies, no que consiste?
O Site poderá utilizar cookies – que são um pequeno arquivo de dados que um servidor envia
para o browser quando se acede a uma página da Internet – com o objetivo de ajudar a MCD a
determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações.
7. Outros sites.
Quando os utilizadores usam a funcionalidade de pesquisa ou links constantes da App e acedem
a outros sites, os seus dados pessoais poderão ser recolhidos e tratados por tais sites. A MCD
não tem qualquer controle sobre estes outros sites, não se aplicando esta Política de Privacidade
nesses casos.
A disponibilização de tais links é efetuada de boa-fé, não podendo a MCD ser responsabilizada
pela recolha e tratamento de dados pessoais efetuados nesses websites, nem ser
responsabilizado pela exatidão, credibilidade e funcionalidades de websites pertencentes a
terceiros.
8. Utilização de Redes Publicitárias de Terceiros
Os anúncios publicitários online constantes na App são apresentados pela MCD. A MCD permite
que outras empresas disponibilizem publicidade na App.

9. Como procedemos na disponibilização de informação a terceiro?
9.1. Em regra, a MCD não partilha os dados pessoais dos utilizadores com terceiros, fora do
Grupo Media Capital. Sempre que tal partilha ocorra, o utilizador será devidamente
informado, sendo-lhe transmitida a identidade dos destinatários e a finalidade do
tratamento dos dados cedidos, de modo a que o utilizador possa decidir se pretende
ou não aceitar a partilha.
9.2. Pode a MCD ainda aceder e/ou revelar os seus dados pessoais se tal for exigido por lei ou
considerar que tal é necessário para (i) agir em conformidade com a lei, (ii) proteger os
direitos ou propriedade da MCD ou (iii) proteger a segurança pessoal dos utilizadores
dos Serviços.
10. Como proteger os dados pessoais?
10.1. A MCD está empenhada na proteção da segurança das informações pessoais que nos
disponibiliza, assegurando que os dados pessoais serão recolhidos com condições de
segurança e que são adotadas diversas medidas de segurança, de carácter técnico e
organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que nos são disponibilizados
contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não
autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito
10.2. No entanto, e apesar de todos os esforços para proteger os dados pessoais, os
utilizadores de internet devem adotar medidas adicionais de segurança
designadamente, assegurar que utiliza um PC e um Browser atualizados em termos de
“patches” de segurança adequadamente configurados, com firewall ativa, antivírus e
anti-spyware e, certificar-se da autenticidade dos sites que visita na internet, devendo
evitar websites em cuja reputação não confie.
10.3. Assim, apelamos que tome regularmente precauções que possibilitem maior segurança
enquanto utiliza a Internet. Poderá consultar alguns conselhos e procedimentos para a
utilização segura da Internet em http://www.internetsegura.pt/.
11. Alterações na Política de Privacidade
A MCD reserva-se o direito de a qualquer altura proceder a reajustamentos ou alterações à
presente Política de Privacidade. Estas alterações serão devidamente publicitadas no Site. Se
a alteração for substancial e/ou tiver implicações na forma como são usados os dados
pessoais, será devidamente informado.
12. Questões e Sugestões
Para qualquer dúvida, reclamação ou comentário sobre esta Politica de Privacidade, por favor
entre em contacto através do site http://ajuda.iol.pt .

