
Bem-vindo à Política de Privacidade do Matéria em Dia 

 

O Matéria em Dia tem como objetivo demostrar ao usuário quais informações e dados nos coletamos de 

sua conta e é nosso dever garantir a privacidade destes que nos foi confiado. Por isso utilizamos das 

melhores tecnologias para mantê-los em sigilo e segurança.  

Este documento faz parte do Termo de Uso do Matéria em Dia e por isso é importante que o usuário tire 

um tempo para lê-lo com atenção. 

As políticas existentes nesse contrato passam a valer a partir da sua aceitação no momento em que o 

usuário realiza o seu cadastro. 

 

 

Informações Coletadas 

O Matéria em Dia requer do usuário algumas informações de caráter pessoal para que possa retribui-lo 

com um serviço de ótima qualidade, eficiente e seguro. Temos intuito de, com essas informações, 

possamos melhorar nossos serviços as necessidades do usuário, deixando-os mais à vontade com a 

ferramenta. 

 

Para o cadastro e criação do perfil o usuário fornecerá para o Matéria em Dia alguns dados pessoais, 

nome e sobrenome, endereço de e-mail, senha, a instituição de ensino frequentada, a turma e a matéria 

cursada.  

 

É de extrema importância que as informações sejam reais, pois é responsabilidade do usuário responder 

juridicamente por eles. O Matéria em Dia terá o direito de coletar e armazenar essas informações caso o 

usuário e/ou terceiros enviem cartas ou e-mails e também poderá armazenar as informações de terceiros 

que forem fornecidas pelos próprios usuários através de compartilhamento de arquivos. 

 

O usuário poderá baixar, adicionar, acessar ou compartilhar documentos e arquivos para a troca de 

informações entre eles. O Matéria em Dia terá o direito de coletar e armazenar estes documentos e 

arquivos. 

 

Utilização das Suas Informações 

As informações coletadas pelo o Matéria em Dia tem como finalidade: 

 

• Fornecer informações para que possamos realizar estudos e monitorar indicadores de 

demografia, interesses, comportamentos, tráfego e número total de visitantes, permitindo que 

possamos melhorar nossos serviços para melhor atendê-los; 

• Fornecer conteúdo personalizado, informações comerciais e promocionais e novos serviços ao 

usuário, podendo ser através de anúncios online ou outras formas de comercialização. O 

usuário, caso deseje, poderá sempre excluir qualquer forma de mensagem da sua lista de e-

mail. 

• Desenvolver e testar novos recursos; 

• Diagnosticar e corrigir qualquer erro de tecnologia; 

• Informar o contato dos donos das contas em caso de perguntas sobre direitos autorais ou outros 

assuntos relacionados aos conteúdos que foram armazenados pelo mesmo; 

• Fornecer qualquer informação do usuário requerida por entidades que intervenham na resolução 

de disputas entre os mesmo: Segurados, Tribunais de Arbitragem ou tribunais competentes para 

solucionar tais disputas. 

• Habilitar as compras de serviços adicionais ou premiums; 

 

 

 

Confidencialidade da informação 

O Matéria em Dia se compromete em manter em sua posse todo o banco de dados com a informações de 

seus usuários, não vendendo ou alugando para terceiros. Em caso de ordens judiciais ou disposições 

legais requeridas pelas autoridades ou terceiros, o Matéria em Dia não se responsabiliza por qualquer 

informação que seja revelada. 



Senha pessoal 

O Matéria em Dia exige dos seus usuários uma senha pessoal para que os mesmos possam ter acesso a 

todos os servidos oferecidos pela empresa. A senha é definida pelo próprio usuário e de sua total 

responsabilidade, assim como o usuário responderá por qualquer ato realizado com o uso de seu 

cadastro e senha pessoal o que incluem pagamentos de tarifas por serviços quando estas existirem. Caso 

o usuário suspeite que sua senha pessoal é conhecida ou está sendo utilizado por outra pessoa, ele deve 

alterá-la.  

 

Envie este produto a um amigo 

Dentro do aplicativo do Matéria em Dia existe a função “Convidar amigo” que tem como objetivo permitir 

que o usuário envie um convite para seus contatos, via e-mail, para participarem de sua turma no 

aplicativo. Caso o usuário acione essa função o Matéria em Dia pedirá o e-mail do destinatário e enviara 

para o mesmo uma mensagem automática convidando o destinatário para se cadastrar e fazer parte da 

turma do usuário no aplicativo. O e-mail do destinatário ficará salvo somente como forma de registro de 

quantos convites já foram enviados. 

É completamente contra os princípios do Matéria em Dia o envio de “spamming” e o envio de e-mail não 

solicitados. É proibido o envio de e-mail com qualquer finalidade que não seja o convite ao destinatário. 

 

Ordem de autoridades competentes - Requerimentos Legais 

O Matéria em Dia coopera com as autoridades competentes e com terceiros para garantir o cumprimento 

das leis, por exemplo, em matéria de proteção de direitos de propriedade industrial e intelectual, 

prevenção de fraudes e outros. 

O Matéria em Dia poderá revelar a informação pessoal de seus usuários sob requerimento de autoridades 

judiciais ou governamentais competentes para fins de investigações conduzidas por estas, mesmo que 

não exista uma ordem judicial, por exemplo (e sem limitar-se a), quando se trate de investigações de 

caráter penal ou relacionadas com pirataria informática ou a violação de direitos de autor. Nestas 

situações, o Matéria em Dia colaborará com as autoridades competentes com o fim de salvaguardar a 

integridade e a segurança da Comunidade e de seus usuários, ressalvadas hipóteses de sigilo da 

informação determinadas pela legislação em vigor.  

O Matéria em Dia pode comunicar qualquer informação pessoal sobre seus usuários com a finalidade de 

cumprir a lei aplicável e cooperar com as autoridades competentes na medida em que discricionariamente 

entenda necessário e adequado em relação a qualquer investigação de um ilícito, infração de direitos de 

propriedade industrial ou intelectual, ou outra atividade que seja ilegal ou que possa expor o Matéria em 

Dia ou seus usuários a qualquer responsabilidade legal. Este direito será exercido pelo Matéria em Dia a 

fim de cooperar com o cumprimento e execução da lei, independentemente de existir ou não uma ordem 

judicial ou administrativa para tanto. Além disso, o Matéria em Dia se reserva o direito de comunicar 

informação sobre seus usuários a outros usuários, entidades ou terceiros quando houver motivos 

suficientes para considerar que a atividade de um usuário é suspeita de tentar ou de cometer um delito ou 

tentar prejudicar outras pessoas. Este direito será utilizado pelo Matéria em Dia a seu inteiro dispor 

quando considerar apropriado ou necessário para manter a integridade e a segurança do serviço e site do 

Matéria em Dia, para fazer cumprir os Termos de Uso e demais políticas do site e com o fito de cooperar 

com a execução e cumprimento da lei. Este direito será exercido pelo Matéria em Dia independentemente 

de existir uma ordem judicial ou administrativa nesse sentido. 

Com respeito ao serviço de compartilhamento de arquivos, o Matéria em Dia se reserva o direito de 

divulgar para terceiros os arquivos armazenados na conta de um usuário quando houver motivos 

suficientes para considerar que a divulgação é necessária para (a) cumprir uma lei, regulamentação ou 

requisição legal obrigatória; (b) proteger a segurança de qualquer pessoa contra morte ou ferimentos 

graves; (c) prevenir a fraude ou abuso contra o Matéria em Dia ou seus usuários, ou (d) para proteger os 

direitos do Matéria em Dia. Se o Matéria em Dia fornecer seus arquivos para as autoridades competentes 

dentro da lei, conforme acima, o Matéria em Dia vai remover a criptografia antes de fornecer-lhes. 

 

Segurança e Armazenamento da Informação 



O Matéria em Dia não se responsabiliza por qualquer interceptação ilegal de informações dos usuários, 

realizado por qualquer terceiro. 

É de obrigação do Matéria em Dia adotar todas as normas existentes para manter a segurança das 

informações dos seus usuários e todos os dados e arquivos por eles armazenados, porem existe sim a 

possibilidade destes serem interceptados. O servidor utilizado para o armazenamento de todas essas 

informações será o da Amazon Web Services (AWS). Portanto, no memento de seu cadastro, todos os 

usuários autorizam o armazenamento de seus dados e arquivos no servidor citado acima. 

 

Direitos de cancelamento e retificação de dados pessoais 

É de responsabilidade do usuário a veracidade e autenticidade de todas as informações fornecidas pelo 

mesmo no momento do cadastro no Matéria em Dia. É também de sua responsabilidade manter, todos os 

seus dados, atualizados sempre que estes sofrerem alguma alteração. 

É de direito do usuário acessar, atualizar e cancelar todos os seus dados pessoais. Depois de realizado o 

cadastro o usuário poderá realizar alterações em suas informações como a senha, nome e sobrenome a 

qualquer momento de forma ilimitada. O Matéria em Dia, por motivo se segurança e controle de fraudes, 

manterá os dados originais armazenados. 

Os dados cancelados pelos usuários, poderão ser mantidos nos arquivos do Matéria em Dia por motivos 

de solucionar problemas ligados a reclamações, litígios, incidentes ou problemas e cumprimento ao 

disposto no Termo de Uso.  

Para a alteração de qualquer dado de cadastro de sua conta o usuário deve clicar no item "Meu Perfil"  

dentro do aplicativo. 

 

Menores de Idade 

O Matéria em Dia não coleta, intencionalmente, informações de menores de idade que não tenham 

autorização de seus pais, tutores ou representantes legais para usar nossos serviços. Se um pai/mãe, 

tutor ou representante legal ficar sabendo que seu filho(a) menor de idade nos forneceu alguma 

informação pessoal, sem sua prévia autorização, ele deve entrar em contato através do 

contato@materiaemdia.com. 

 

 

  

  


