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Política Privacidade 

A sua privacidade é importante para nós. É política do Município de Amargosa respeitar 

a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos coletar no 

site que possuímos e operamos. 

Pra quem se aplica  

Esta política é para você. Seja um cidadão, servidor, colaborador, usuário, ou pessoa que 

se relaciona com o Município de Amargosa. Se você está apenas visitando nosso site, 

esta Política também se aplica a você. 

O sigilo é muito importante para nós 

O sigilo de suas informações e a sua privacidade são muito importantes para nosso 

Município de Amargosa. Quando você navega em nosso site, tomamos os cuidados 

necessários para garantir o sigilo, a proteção e o uso adequado dos seus dados pessoais. 

Adicionalmente, podemos coletar e armazenar quaisquer informações sobre sua 

navegação, como, por exemplo, o seu endereço IP, páginas acessadas e tempo de 

permanência. 

 Sua proteção 

Nosso Munícipio adota as melhores práticas de segurança para garantir a integridade e 

a confidencialidade dos dados coletados, adotando mecanismos de proteção contra uso 

indevido dos seus dados. Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo 

necessário para fornecer o serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos 

dentro de meios comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como 

acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados. 

Fique atento 

Para que possamos garantir o sigilo e proteção dos seus dados pessoais, é importante 

que você também tome os seguintes cuidados: 

• utilize apenas os canais oficiais disponibilizados pelo Munícipio; 

• atente-se para a origem das mensagens, não acessando o site da do Município 

por meio de links recebidos por e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram e outros de 

fontes que não seja o próprio município de Amargosa; 

• mantenha sempre o navegador e o antivírus atualizados; 

• esteja sempre atento às informações constantes  nesta política de privacidade. 
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O nosso site pode conter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja 

ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não 

podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. 

Política de Cookies  

O que são cookies? 

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa cookies, que 

são pequenos arquivos baixados no seu computador para melhorar sua experiência. A 

maior parte dos navegadores são predefinidos para aceitar cookies de forma 

automática. Se desejar, você pode bloquear os cookies diretamente no seu navegador, 

impedindo-os de serem criados. Você também pode excluir os cookies já gravados por 

meio das configurações do navegador que utiliza. Mas fique atento: se você desativar, 

rejeitar ou bloquear os cookies, certas partes do nosso site podem não funcionar 

corretamente. 

Compromisso do Usuário 

O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que o 

Município de Amargosa oferece no seu site e com caráter enunciativo, mas não 

limitativo: 

Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé a à ordem 

pública; 

Armazenamento  

Todos os seus dados pessoais e de navegação são armazenados em bancos de dados 

próprios e reservados, o que aumenta a segurança sobre as informações coletadas.  

Uso das informações  

As informações coletadas são utilizadas para que possamos oferecer a você os nossos 

serviços. Elas permitem ainda o estudo de suas preferências e, consequentemente, o 

oferecimento de uma experiência de navegação mais próxima de seus interesses. 

Podemos usar essas informações também para nos comunicarmos com você. Dessa 

forma, se atualizarmos a Política de Privacidade, por exemplo, você poderá receber um 

aviso. Ou ainda quando quisermos promover algum dos serviços desenvolvidos pelo 

Município. Mas se você não quiser, fique tranquilo, você sempre terá a opção de inibir 

tais comunicados. Por fim, as informações poderão ser usadas para outros objetivos 

interno: auditorias, análises estatísticas, ciência de dados e estudos para lançamento de 
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novos serviços ou para a melhoria dos já existentes, bem como de processos e 

comunicações. 

Compartilhamento de informações com terceiros  

O Município de Amargosa não repassará nenhuma informação cedida por você a 

terceiros, parceiros ou. Toda e qualquer informação a seu respeito só poderá ser 

repassada mediante sua aprovação expressa. 

Considerações Gerais  

Para assegurar a qualidade das informações, o Município de Amargosa pode, sempre 

que necessário e a qualquer tempo, alterar esta Política de Privacidade. Sendo assim, 

recomendamos sua leitura periodicamente.  

Contato e esclarecimento de dúvidas  

Caso você tenha alguma dúvida sobre a Política de Privacidade acesse o endereço:  

amargosa@amargosa.ba.gov.br 

 A Sede do Município está localizada em Amargosa, no Bahia, no endereço: Praça 

Lourival Monte, S/N - Centro, Amargosa - BA, - CEP: 45300-000 

 

Considerações Finais 

Agradecemos por ter lido a nossa política de privacidade e proteção de dados. Ela foi 

elaborada com o objetivo de ser a mais útil, transparente e simples possível. Nossa 

intenção é assegurar o respeito aos seus interesses e manter um relacionamento ético, 

responsável e diligente com você. 

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas por meio dos nossos canais de 

atendimento. 

 

Esta política é efetiva a partir de Janeiro 31 de 2022. 
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