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POLITICA DE PRIVACIDADE
O PTgay recolhe informações pessoais, a fim de criar o seu perfil.
O PTgay não vai usar ou divulgar as suas informações pessoais para fins diferentes dos
descritos nesta política. Reconhecemos a nossa obrigação profissional para manter a
confidencialidade das informações dos nossos membros.
O PTgay pode também usar empresas de terceiros para prestação de serviços diversos
(incluindo, mas não se limitando a mensagens instantâneas e publicidade). Se você usar esses
serviços, o endereço Internet Protocol (IP) do computador que você está usando para acessar
o site pode ser divulgado a todas as empresas de terceiros, e podemos usar os atributos
(incluindo mas não limitados a idade e sexo) que você fornecer no seu perfil público para exibir
anúncios relevantes de acordo com o seu perfil.
O PTgay não é responsável pelas práticas de privacidade dessas empresas de terceiros ou
quaisquer outros sites externos ligados a este site. Incentivamos a ler as declarações de
privacidade desses outros sites, quando sair do nosso site.
Se mudarmos a nossa política de privacidade, você será notificado com a maior brevidade.
Ao utilizar este site, você reconhece e assume que:
(a) não podemos garantir a segurança ou a privacidade das informações que você fornecer
através da Internet bem como as suas mensagens de e-mail, e liberta-nos de toda e qualquer
responsabilidade em relação ao uso de tais informações por terceiros;
(b) não somos responsáveis, e não podemos controlar, a utilização por terceiros de qualquer
informação que você lhes fornecer. Deverá ter o cuidado em selecionar as informações
pessoais que fornecer a outros, através do Serviço; e
(c) não podemos assumir qualquer responsabilidade pelo conteúdo das mensagens enviadas
pelos outros utilizadores do Serviço, e liberta-nos de toda e qualquer responsabilidade em
relação ao conteúdo de quaisquer comunicações e/ou mensagens que pode receber de outros
utilizadores. Nós não podemos garantir (nem podemos assumimos qualquer responsabilidade
na verificação) a veracidade das informações fornecidas por outros utilizadores do serviço.
Você não pode utilizar o Serviço para quaisquer fins ilegais.
A sua conta é privada e não deve ser usada por qualquer outra pessoa que não seja você.
Você é responsável pela utilização ou qualquer actividade no Serviço por utilizadores que usem
os seus dados de login, incluindo mas não limitando a utilização da sua senha por quaisquer
terceiros.
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Todos os utilizadores registados possuem autonomia para apagar/editar as suas informações
da conta a qualquer instante, e alterar/apagar os próprios anúncios.

Caso pretenda que o PTGAY.NET elimine os dados da sua conta, envie um email para
webmaster [at] ptgay [ponto] net do email da sua conta e no assunto escreva Remover
Conta.
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