TERMO DE USO - Escuta Pública Marca de POA

Termo de Uso
Atenção: Leia atentamente estes termos antes de utilizar este site. O uso deste site indica que
você aceita estes termos. Caso não aceite estes termos, não utilize este site.
Introdução
Este Termo de Uso descreve as condições de participação na ESCUTA PÚBLICA PARA
ESCOLHER A MARCA DE POA incluindo os direitos e deveres de seus usuários e a política
de uso de seus dados pessoais.
A ESCUTA PÚBLICA PARA ESCOLHA DA MARCA DE POA é um projeto do Pacto Alegre e
Abdesign/RS e busca definir entre três propostas a marca que melhor representa a cidade.
A participação da escuta é gratuita e sua utilização é uma faculdade do cidadão que, ao
utilizá-lo, adere aos termos aqui dispostos e concorda em submeter-se integralmente às suas
condições.
Aos interessados em participar basta acessar o site e indicar sua preferência. Aceitar os
cookies necessários à execução da votação. Os dados informados no cadastro serão
mantidos em sigilo. Apenas o nome e sobrenome do usuário participante ficará disponível e
visível, para garantir a transparência do projeto e a pluralidade da consulta.
Esta consulta não possui nenhum vínculo político ou partidário, sendo apenas o
desenvolvimento de um projeto coletivo para divulgação de Porto Alegre.
Período da Escuta Pública
A Escuta Pública estará disponível apenas no site, no período de 05 a 30 de novembro de
2021.
O resultado obtido é soberano e não cabe contestação.
Deveres do usuário que deseja participar da Escuta Pública
O cidadão que participa da Escuta Pública (doravante denominado votante) deve ser pessoa
natural.
A expressão de sua escolha deve ser feita apenas pelo participante, não sendo permitida a
utilização em nome de terceiros ou com a finalidade de obter informações de terceiros.
O usuário é responsável pela veracidade dos dados pessoais que informar ao participar da
escuta. O fornecimento de informação falsa pode causar resultados falsos e indesejados em
relação ao levantamento, bem como motivar a suspensão ou cancelamento da manifestação.
A participação na Escuta Pública somente pode se dar para propósitos lícitos e de modo a
auxiliar na definição que qual das três marcas expostas melhor representa a cidade, sem
demérito nenhum as outras duas. Não serão toleradas condutas ilícitas, imorais ou que

possam molestar ou ser inconvenientes para os profissionais que gentilmente cederam
voluntariamente seu trabalho para este projeto, sme fins lucrativos.
O mesmo compromisso é exercido pelo Pacto Alegre, Abdesign/RS e demais voluntários do
projeto.
Direitos dos participantes da Escuta Pública
O Pacto Alegre e a Abdesign/RS são responsáveis pela segurança das informações coletadas,
armazenadas e processadas na participação da Escuta Pública. As mesmas serão mantidas
em sigilo e sem qualquer tipo de outro fim, que não o necessário para execução da tomada de
opinião da escuta.
As informações pessoais dos usuários serão mantidas em sigilo absoluto. O seu nome e
sobrenome, ficarão disponíveis dentro do já exposto e sem nenhum compromisso de uso de
imagem, ou qualquer outro tipo de cobrança por ambas as partes.
Política de uso de dados pessoais
As informações pessoais fornecidas pelo usuário e tratadas pela à Escuta Pública serão
utilizadas para o fornecimento do serviço, com suas funcionalidades descritas neste Termo de
Uso e em documentação suplementar, se houver.
As informações pessoais serão utilizadas somente para os propósitos previamente
comunicados ao usuário por ocasião da coleta de dados durante o uso da ferramenta de
escuta pública, exceto quando a legislação autorizar a sua utilização para uma determinada
finalidade.
Condições gerais
As informações fornecidas pelo participante da Escuta Publica somente poderão ser
visualizadas e, quando necessário, modificadas através do sítio web do sistema, mediante o
uso das informações de acesso fornecidas ao usuário.
Caso o usuário tenha perdido as suas informações de acesso, ele poderá utilizar um dos
serviços de recuperação de acesso disponibilizados no sítio da Escuta Pública.

Alteração do termo de uso
As condições especificadas neste Termo de Uso poderão ser modificadas a qualquer
momento. Caso estas modificações sejam significativas ou afetem, de forma concreta, os
direitos e deveres dos usuários do sistema, estas lhe serão apresentadas, de forma clara, na
próxima vez que realizar acesso, momento em que lhe será questionada a concordância com
os novos termos antes que continue utilizando o sistema.
Suspensão ou término da disponibilização da Escuta Pública
Poderão suspender ou ter a disponibilização da votação cessada a qualquer momento,
mediante comunicação aos seus usuários.

