O conteúdo deste site é destinado aos filiados do PSDB para fins de discussões e divulgação de
informações para as prévias da eleição presidencial de 2022. Para continuar sua navegação,
clique aqui, com o que você estará declarando ser filiado ao partido e legítimo participante do
processo de escolha. O clique em qualquer dos conteúdos desta página significarão, também,
expressa declaração de filiação partidária ao PSDB.

TERMOS DE USO
IDENTIFICAÇÃO: Este portal é de titularidade e responsabilidade do DIRETÓRIO ESTADUAL

DE SÃO PAULO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, partido
político devidamente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 59.941.682/0001-80, com endereço na cidade
de São Paulo, Capital, na Rua Estados Unidos, 662, Jardim América, doravante
simplesmente denominado “SITE”.
As atividades deste site se destinam ao filiados do PSDB, em todo o país, objetivando
apresentar discussões sobre as prévias do partido para as eleições presidenciais de
2022, de modo a permitir um processo de escolha democrático e participativo.
O PSDB acredita que esta forma de atuação vem ao encontro da principal função dos
partidos políticos, ou seja, servir de intermediários entre a sociedade e seus
representantes junto aos Poderes Legislativo e Executivo. Por essa razão, ampliar a troca
de ideias e expor a plataforma de nosso pré-candidato, Sr. João Doria, é tarefa relevante
para todos aqueles que acreditam na transparência e na troca de ideias como elemento
de consolidação da democracia do Brasil.
REGRAS DE USO DO SITE
1. As atividades deste site são destinadas exclusivamente aos filiados do PSDB e somente estes
deverão manter interação com as atividades do sítio eletrônico.
2. A partir da aceitação de continuidade da navegação, que restará declarada pelo usuário
clicando em “clique aqui” no espaço próprio que lhe será sugerido quando acessar este site, ou,
após receber essa mensagem, clicar em qualquer endereço eletrônico da página deste site.
3. Para acessar ao inteiro teor do site, o usuário deverá realizar seu cadastro no site, fornecendo
nome e telefone, significando, o fornecimento destes dados, declaração expressa do usuário de
que forneceu informações verdadeiras a seu respeito, tendo utilizado dados e número de
telefone próprios.
4. O usuário é responsável pela criação e guarda de sua senha, cujo acesso não é possível ser
realizado pelos operadores do site, a não ser por meio de mecanismo automático de
recuperação da senha, sem intervenção humana.
5. A partir do cadastro do usuário, fica autorizado o encaminhamento de mensagens para o
telefone do usuário através de mensagens SMS e em aplicativos instalados, tais como
WhatsApp, Telegram e outros.
6. O usuário menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz deverá ser representado ou assistido por
seu representante legal, no momento do cadastramento, cabendo a este o ato de concordância

com os termos de uso e com a política de privacidade, se responsabilizando pelos atos do
incapaz.
7. Nos casos de incapacidade, o responsável deverá cadastrar seu nome, cadastro junto à
Receita Federal (CPF) e e-mail para confirmação do cadastramento. O cadastro do incapaz
somente será concluído após a confirmação do maior por meio do e-mail fornecido.
8. O usuário deverá comunicar ao site, através do e-mail psdbcomdoria@gmail.com, todo e
qualquer uso indevido de seu cadastro e senha, ou qualquer outra forma de quebra de
segurança, que vier a ter conhecimento, imediatamente após o evento ou suspeita.
9. O usuário poderá replicar, compartilhar ou, de qualquer forma, encaminhar a outros filiados
do partido o conteúdo do site, sendo vedada qualquer alteração de seu conteúdo.
10. Qualquer alteração de conteúdo feita pelo usuário, ainda que por meio de
compartilhamento, e que causar dano ao site, filiados do PSDB, autoridades e detentores de
mandato ou cargo público do partido, ele responderá pelos danos causados.
11. É vedado ao usuário fazer uso do conteúdo do site para fins de praticar atos ilícitos, imorais,
que venham a prejudicar terceiros ou que afetem a privacidade, intimidade, honra ou imagem
de qualquer pessoa, física ou jurídica.
12. O conteúdo do site é desenvolvido para o fim exclusivo de comunicação com os eleitores do
PSDB objetivando a divulgação das prévias eleitorais para presidente da República nas eleições
de 2022, razão pela qual, o usuário está proibido de usar este conteúdo para qualquer outro
fim.
13. O usuário assume a responsabilidade de indenizar o site e quaisquer um de seus dirigentes
ou responsáveis, caso sejam responsabilizados pelo uso indevido de seu conteúdo pelo usuário.
14. Faz parte integrante destes termos de uso a política de privacidade do site.
15. Qualquer cláusula deste termo que vier a ser considerada nula não afeta os demais itens,
que permanecerão inteiramente em vigor.
16. O site poderá realizar a modificação destes termos de uso a qualquer tempo,
unilateralmente, sendo de responsabilidade do usuário atualizar-se, periodicamente, sobre os
termos de uso vigentes.
17. Quaisquer dúvidas oriundas deste termo de uso deverão ser sanadas perante o foro da
comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, aplicando-se, exclusivamente, a legislação
brasileira, ainda que o usuário tenha acessado seu conteúdo fora do território brasileiro.
18. O usuário poderá solicitar seu descadastramento do site a qualquer momento por meio do
endereço eletrônico psdbcomdoria@gmail.com .

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. IDENTIFICAÇÃO: Esta política de privacidade é de titularidade e responsabilidade do

DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB, partido político devidamente registrado junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 59.941.682/0001-

80, com endereço na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Estados Unidos, 662, Jardim
América, doravante simplesmente denominado “SITE”.
2. As regras previstas nesta política de privacidade se aplicam a qualquer usuário, cadastrado
ou não, que acesse este site e seu conteúdo.
3. O usuário declarará seu aceite às políticas de privacidade deste site quando de seu acesso
inicial, importando aceite implícito qualquer ato de acesso ao conteúdo deste site clicando
sobre os links de acesso.
4. O tratamento dos dados de qualquer usuário cadastrado será realizado objetivando a
segurança dos mesmos, mediante política de proteção a invasões e qualquer outra forma de
obtenção dos dados cadastrados, bem como objetivando guarnecer o usuário de exposição de
quaisquer de seus dados sensíveis.
5. O usuário, ao se cadastrar, autoriza expressamente o site a encaminhar-lhe novos conteúdos
em seu número de telefone, através de mensagens SMS ou por aplicativo de comunicação nele
instalado.
6. O usuário concorda expressamente com a coleta e armazenamento dos dados fornecidos,
bem como com o tratamento destes para fins de encaminhar-lhe novos conteúdos.
7. O usuário autoriza o site a transmitir, gratuitamente, seus dados para quaisquer um dos
órgãos internos, municipal, estadual ou nacional do Partido da Social Democracia Brasileira e do
Instituto Teotônio Vilela, inclusive com a finalidade de encaminhar-lhe conteúdos próprios
desses órgãos.
8. O usuário autoriza a divulgação de seu nome para fins de informar sua participação no
processo de prévias para as eleições presidenciais de 2022.
9. O site poderá, ainda, realizar a coleta de dados do usuário através de cookies, objetivando
obter informações sobre acessos, tempo de permanência no site, dados coletados do site,
número do Internet Protocol (IP), localização, tipo de navegador e suas configurações,
objetivando, principalmente, otimizar a experiência do usuário na navegação do site.
10. O usuário poderá fazer cessar a coleta de informação por meio de cookies através da
exclusão destes de seu histórico de navegação.
11. O site poderá fazer uso dos dados do usuário para defesa própria, bem como comunicar
fatos ocorridos às autoridades competentes, ainda que espontaneamente.
12. O usuário consente que todos os seus dados fornecidos e coletados por cookies passem a
fazer parte do banco de dados do site, podendo deles fazer uso para as finalidades especificadas
neste termo de privacidade e nos termos de uso.
13. O usuário autoriza, expressamente, o compartilhamento com terceiros de seus dados,
fornecidos ou coletados, para fins de realização de consultas, enquetes ou pesquisas, ou
qualquer outra finalidade própria do processo de escolha em prévias eleitorais.
14. O usuário tem ciência e concorda expressamente com a transferência de seus dados que
vierem a ser transferidos de forma anonimizada.
15. O usuário tem direito a correção de seus dados pessoais, exclusão, bloqueio, anonimização
dos dados pessoais, cessação do processo de coleta de dados e revogação do consentimento

expressado ao site, o que
psdbcomdoria@gmail.com .
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16. O site se reserva ao direito de realizar, unilateralmente, alterações, atualizações ou
modificações em sua política de privacidade, cabendo ao usuário o dever de, periodicamente,
atualizar-se nos termos vigentes.
17. Em caso de usuário menor ou incapaz, devem ser observadas as regras previstas nos itens 6
e 7 dos termos de uso.
18. Aplica-se, no mais, as regras previstas nos termos de uso, notadamente aquelas referentes
a eleição de foro e hipótese de declaração de nulidade de alguma cláusula desta política de
privacidade.

