Declaração de Isenção de Responsabilidade e da Política de Privacidade Online para o
Programa de Certificação do IBRI

A declaração de isenção de responsabilidade aprovada foi consolidada com a declaração de
Política de Privacidade Online do Programa de Certificação do IBRI, e deve ser incorporada no
site www.ibri.com.br. A declaração de isenção completa encontra‐se divulgada no site
www.ibri.com.br, conforme segue:

Devido ao fato de seu acesso e sua utilização deste site vinculá‐lo automaticamente aos
seguintes termos e condições, por favor leia‐os atentamente. Os termos aqui utilizados ‐
"você" e "seu/sua" ‐ correspondem ao usuário deste site.
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I. Declaração de Isenção de Responsabilidade

As informações contidas e acessadas neste site (o "Site") são fornecidas pelo IBRI, indicado na
página inicial (home page) como sendo o proprietário do Site e oferecidas para fins de
orientação genérica e com o propósito de fornecer ao usuário informações de interesse geral.

De acordo com fatos ou circunstâncias específicas, a aplicação de leis e regulamentos pode
variar. Com base na condição universal fundamental do processo de comunicação eletrônica, o
IBRI não assegura nem garante que o Site se manterá ininterrupto, sem defasagem, isento de

erro, isento de omissão ou livre de vírus. Portanto, as informações são fornecidas tal e qual e
sem nenhum tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo exatidão, atualidade e
integridade. Em nenhuma circunstância poderão o IBRI, seu presidente, seus diretores e
conselheiros, parceiros, funcionários, candidatos e pessoas certificadas ser responsabilizados
por danos diretos, indiretos, acidentais, especiais, exemplares, punitivos, conseqüentes ou por
outros danos de qualquer natureza (incluindo, porém não se limitando a, responsabilidade por
perda de uso, perda de dados ou lucros cessantes), independentemente da forma da ação,
incluindo, entre outras, ações contratuais, ações por negligência ou outras ações por delito
civil oriundas do Site ou relacionadas com o Site, com qualquer conteúdo existente no Site ou
acessado por meio do uso do Site, ou com qualquer tipo de cópia, exibição ou outro uso do
Site.

Considerando que o conteúdo do Site é protegido por direitos autorais (“copyright”), o uso não
autorizado de qualquer material contido no Site poderá infringir as leis de direitos autorais, de
marcas comerciais e outras leis. Caso o usuário faça o download de materiais contidos no Site
para uso pessoal ou não‐comercial, o usuário deverá manter em toda e qualquer cópia do
material todos os avisos relativos a direitos autorais, marca ou outros avisos similares contidos
no material original. Os materiais contidos no Site não podem ser modificados nem
reproduzidos ou exibidos, executados ou distribuídos publicamente, ou usados para qualquer
finalidade pública ou comercial.

Links com terceiros são oferecidos como uma facilidade para nossos usuários. O IBRI não
controla e não é responsável por nenhum desses sites nem por seu conteúdo. O IBRI tem por
obrigação proteger sua reputação e suas marcas e o IBRI se reserva o direito de solicitar a
remoção de qualquer link existente em seu Web site.

É necessária permissão explícita para usar o logotipo do IBRI. Para solicitar essa aprovação por
escrito, entre em contato por meio da seção “Contato”.

As seguintes atividades de links na Web são expressamente proibidas pelo IBRI e podem
configurar questões de violação de marca e de direitos autorais:



Links que envolvam uso não autorizado de nosso logotipo



Framing



Inline links ou metatags



Hyperlinks ou uma forma de link que dissimule o URL e passe pela página principal

III. Declaração de Privacidade Online do Programa de Certificação do IBRI

O IBRI acredita que a utilização responsável das informações pessoais obtidas em seus sites da
Web é crítica para sua reputação e seus objetivos sociais. Como parte de nosso compromisso
com a privacidade, adotamos esta Declaração de Privacidade Online. A extensão e o tipo de
informação que recebemos em nossos sites da Web externos dependem das informações a
nós prestadas por meio de nossos contatos de correio e/ou por meio de processos de cadastro
em nossos sites.

Apenas utilizamos suas informações pessoais identificáveis para responder às suas solicitações
e para prestar‐lhe informações sobre os serviços do Instituto, a não ser que obtenhamos sua
permissão para utilizar suas informações pessoais para outros fins.

Por exemplo, se você nos enviar uma mensagem por e‐mail solicitando informações sobre o
IBRI ou seu Programa de Certificação, utilizaremos o seu endereço de email e outras
informações fornecidas para responder à sua solicitação. Se tivermos intenção de utilizar suas
informações pessoais para informá‐lo sobre outros serviços do Instituto, comunicaremos e
daremos uma oportunidade de você rejeitar o recebimento de tais informações.

As informações pessoais por você fornecidas serão mantidas apenas durante o tempo
necessário para atender os propósitos para os quais tais informações foram coletadas ou
conforme exigido por lei. Não compartilhamos informações pessoais com terceiros, exceto
quando necessário para o desempenho de nossas atividades ou quando exigido por lei ou por
outros processos legais, e jamais vendemos informações pessoais.

Ademais, o IBRI e seus parceiros adotam políticas e procedimentos de segurança tecnológica e
operacional para proteger suas informações pessoais identificáveis contra perda, uso indevido,
alteração ou destruição inadvertida. Nosso pessoal com acesso aos dados é treinado para
manter a confidencialidade de tais informações.

O IBRI entende a importância de proteger a privacidade de menores de idade, especialmente
em ambiente on‐line. Nosso site não foi projetado nem é destinado para menores de 18 anos.
É nossa política jamais, intencionalmente, coletar ou manter informações sobre qualquer
pessoa com menos de 18 anos de idade.

O IBRI reconhece sua responsabilidade de proteger a privacidade online das informações
pessoais dos visitantes de seu site. Se você tiver perguntas ou comentários a respeito de nossa
administração de suas informações pessoais, entre em contato por meio da seção “Contato”.
Você pode usar esta seção também para nos informar sobre eventuais preocupações
relacionadas com questões de conformidade com nossa Política de Privacidade online.

