
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INSTITUTO ODEON

Quem somos

O endereço do nosso site é: http://institutoodeon.org.br. O Instituto Odeon é uma associação
privada de caráter cultural, sem fins lucrativos, que tem a missão de promover a gestão e a
produção cultural. E o conteúdo disponibilizado neste site tem o propósito cultural e
informativo.

Comentários

Quando os visitantes deixam comentários no site, coletamos os dados mostrados no
formulário de comentários, além do endereço de IP e de dados do navegador do visitante,
para auxiliar na detecção de spam. O conteúdo enviado pelo usuário passará por um sistema
de moderação, que selecionará o material a ser visualizado no site.

Mídia

Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização
incorporados (EXIF GPS). Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas seus
dados de localização.

Mídia incorporada de outros sites

Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens,
artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma
forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.

Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional
de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua
interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site.

Por quanto tempo mantemos os seus dados

Para usuários que se registram no nosso site, guardamos as informações pessoais que
fornecem no seu perfil de usuário. Todos os usuários podem ver, editar ou excluir suas
informações pessoais a qualquer momento (só não é possível alterar o seu username).
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Quais os seus direitos sobre seus dados

Se você tiver uma conta neste site ou se tiver deixado comentários, pode solicitar um arquivo
exportado dos dados pessoais que mantemos sobre você, inclusive quaisquer dados que nos
tenha fornecido. Também pode solicitar que removamos qualquer dado pessoal que
mantemos sobre você. Isto não inclui nenhum dado que somos obrigados a manter para
propósitos administrativos, legais ou de segurança.

Para onde seus dados são enviados
Comentários de visitantes podem ser marcados por um serviço automático de detecção de
spam.

Alteração da Presente Política de Privacidade
A presente Política de Privacidade poderá sofrer alterações a qualquer momento em
decorrência de atualização normativa ou pela evolução das nossas atividades empresariais.

Contato
E-mail: institutoodeon.digital@gmail.com
Telefone: (21) 3031-2804
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