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1. Política de Privacidade 

 

Esta Política de Privacidade fornece informações sobre a coleta, uso, compartilhamento e processamento 

de informações pessoais pelo Esporte Clube Bahia (doravante denominado simplesmente BAHIA) e/ou 

pelo operador por este designado em conexão com o uso do seu Site Oficial 

(https://www.esporteclubebahia.com.br/); do Site Oficial do seu Programa de Sócios 

(https://www.socioesquadrao.com.br/); do Site Oficial da Loja Esquadrão – A Loja Oficial Esporte Clube 

Bahia (https://www.lojaesquadrao.com.br/); do Aplicativo Móvel Oficial do BAHIA, denominado Sócio 

Digital; e das páginas de mídia social oficiais do BAHIA (doravante denominados simplesmente SITES).  

 

Esta Política de Privacidade também objetiva apresentar aos usuários dos SITES as diretrizes de 

privacidade a serem observadas acerca da coleta de informações, diante da importância de garantir a 

confidencialidade dos dados pessoais a esses usuários. As expressões “usuário” e “usuários” abrangem os 

visitantes dos SITES, sócios do BAHIA, assinantes do “Sócio Digital”, fornecedores, clientes, 

patrocinadores e parceiros do BAHIA.  

 

Conforme será utilizado nesta Política de Privacidade, as expressões "informações pessoais" ou "dados 

pessoais" significam informações relacionadas a um indivíduo identificado ou a um indivíduo 

identificável. Isso pode incluir, exemplificativamente, mas não exclusivamente, o nome, endereço, 

endereço de e-mail, bem como demais informações dos coletadas por meio de suas interações com o 

BAHIA através dos sites, aplicativo e redes sociais listados anteriormente.  

 

O uso dos SITES pressupõe a aceitação dos termos desta Política de Privacidade. 

 

2. Abrangência 

 

Esta Política de Privacidade se aplica ao processamento de informações pessoais pelo BAHIA, e/ou pelo 

operador por este designado, de usuários: 

 

• do Site Oficial do BAHIA (https://www.esporteclubebahia.com.br/); 

• do Site Oficial do Programa de Sócios do BAHIA (https://www.socioesquadrao.com.br/); 

• do Site Oficial da Loja Esquadrão – A Loja Oficial Esporte Clube Bahia 

(https://www.lojaesquadrao.com.br/); 

• do Aplicativo Móvel Oficial do BAHIA, denominado Sócio Digital;  

• e das páginas de mídia social oficiais do BAHIA. 

 

Ao interagir com os SITES, os usuários poderão se vincular ou se conectar a sites, serviços, redes sociais, 

aplicativos ou outros recursos não titularizados pelo BAHIA. A ativação desses recursos levará outras 

pessoas além do BAHIA e/ou do operador por este designado a processar informações sobre os usuários. 

O BAHIA não tem controle sobre esses recursos de outras partes, daí porque não cabe ao BAHIA qualquer 

responsabilidade pelo manuseio de tais informações pessoais. Assim, o BAHIA recomenda que os 

usuários acessem as políticas de privacidade dessas partes antes de utilizarem esses recursos.  

https://www.esporteclubebahia.com.br/
https://www.socioesquadrao.com.br/
https://www.lojaesquadrao.com.br/
https://www.esporteclubebahia.com.br/
https://www.socioesquadrao.com.br/
https://www.lojaesquadrao.com.br/


 
 

2 

 

3. Responsável pelo processamento das informações pessoais 

O BAHIA, e/ou o operador por este designado, são os responsáveis por processar as informações pessoais 

descritas nesta Política de Privacidade. 

 

4. Tipos de informações pessoais processadas e fontes das informações pessoais 

 

O BAHIA, e/ou o operador por este designado, pode processar informações pessoais sobre você coletadas 

off-line e on-line. As informações pessoais off-line. se originam de interações do BAHIA com usuários 

durante eventos. 

 

As informações pessoais on-line se originam das atividades dos usuários no SITES, exemplificativamente, 

mas não exclusivamente, em relação à associação, realização de cadastros, compra de cupons e produtos 

diversos, assinaturas de serviços, interações com o BAHIA por meio de ferramentas de comunicação 

eletrônica, tais como e-mail, telefone ou mensagens em redes sociais.  

 

As informações pessoais on-line também podem ser fornecidas por fontes de terceiros, como agregadores 

de dados que podem não ter um relacionamento com o usuário. As informações pessoais on-line dos 

usuários também podem ter origem no uso de cookies e tecnologias similares (exemplificativamente, mas 

não exclusivamente, tags de pixel e identificadores de dispositivo) nos SITES ou nos sites de terceiros. 

 

As informações pessoais dos usuários que o BAHIA, e/ou o operador por este designado, pode coletar e 

processar incluem: 

 

• nome e endereço físico, número de CPF, endereços de e-mail e números de telefone; 

• atributos demográficos, quando vinculados a informações pessoais que o identificam; 

• fotografias e depoimentos; 

• dados transacionais, incluindo produtos e serviços adquiridos, detalhes financeiros e métodos de 

pagamento; 

• dados empresariais, como razão social, nome de fantasia, endereço físico, número de CNPJ, 

endereço de e-mail e números de telefone; 

• dados de pesquisas e informações publicamente disponíveis, como postagens em mídias sociais; 

• ID’s exclusivos, como o identificador do dispositivo móvel do usuário ou o ID do cookie no 

navegador do usuário; 

• endereço IP e informações que podem ser derivadas do endereço IP, como localização geográfica; 

• informações sobre um dispositivo utilizado pelo usuário, como navegador, tipo de dispositivo, 

sistema operacional, presença ou uso de aplicativos, resolução de tela e idioma preferido; 

• dados comportamentais do computador ou dispositivo conectado à Internet utilizado pelo usuário 

ao interagir com os SITES, como anúncios clicados ou visualizados, sites e áreas de conteúdo, 

data e hora das atividades ou a pesquisa na web usada para localizar e navegar em um site.  

 

Será de inteira responsabilidade dos usuários as informações fornecidas para fins cadastrais, devendo os 

usuários responderem por eventuais prejuízos que o BAHIA vier a sofrer por conta de eventuais 

informações falsas que os usuários vierem a fornecer 
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É vedado ao usuário a escolha, para fins de login, registro de palavras, expressões ou conjuntos gráficos 

denominativos que já tenham sido escolhidos anteriormente por outros usuários. Também é vedada a 

escolha de expressões malsoantes, injuriosas, coincidentes com marcas de produtos ou serviços de 

terceiros, denominações sociais, expressões publicitárias, nomes ou pseudônimos de personalidades 

públicas, de pessoas famosas ou registrados por terceiros, ou que não remetam à identidade do usuário e, 

em geral, contrários à lei, à ordem ou às exigências da moral e dos bons costumes comumente aceitos. 

Além disso, é vedada a utilização de nomes de marcas, programas, produtos ou serviços de propriedade 

oferecidos pelo BAHIA. 

 

O BAHIA se reserva ao direito de cancelar ou bloquear, sem aviso prévio e a seu exclusivo critério, os 

logins dos usuários que desobedecerem às disposições estabelecidas no parágrafo anterior. O BAHIA 

também se reserva ao direito a qualquer momento e independentemente de aviso prévio, quaisquer 

comentários publicados nos SITES que contenham: 

 

• termos de baixo calão, material agressivo, obsceno e/ou pornográfico; 

• material que possa causar danos a terceiros, através de difamação, injúria ou calúnia; 

• informações que constituam ou possam constituir crime ou contravenção penal, ou que possam 

ser entendidas como apologia a prática de crimes ou contravenção penal; 

• dados ou informações de cunho discriminatório;  

• informações falsas; 

• o incentivo ao uso de álcool, drogas, tabaco ou armas de fogo; 

• propaganda eleitoral ou opinião referente à partido político ou candidato; 

• informações confidenciais ou sujeitas a contratos de confidencialidade; 

• conteúdo ilícito e contrário à legislação. 

 

A realização de cadastros implica na aceitação, pelos usuários, da utilização de suas informações pessoais 

nos termos desta Política de Privacidade 

 

5. Formas de utilização das informações pessoais 

 

As informações pessoais dos usuários que o BAHIA, e/ou o operador por este designado, pode coletar e 

processar podem ser usadas para os seguintes fins: 

 

Para comunicação e resposta às solicitações e perguntas elaboradas pelos usuários ao BAHIA 

Acaso o usuário entre em contato com o BAHIA (por exemplo, enviando formulários de contato nos 

SITES, participando de eventos ou outras ocasiões, enviando um e-mail ou visitando plataformas de mídia 

social), o BAHIA, e/ou do operador por este designado, processará as informações para se comunicar com 

o usuário e responder às perguntas elaboradas ou solicitações realizadas. O BAHIA também poderá 

processar informações pessoais a fim de interagir com o usuário em redes sociais de terceiros. 

 

Fornecimento de funcionalidade nos SITES e gerenciamento técnico e funcional 

Ao realizar um cadastro perante os SITES do BAHIA, o BAHIA, e/ou do operador por este designado, 

necessita processar as informações pessoais fornecidas pelo usuário a fim de criar e gerenciar uma conta 

pessoal para o usuário. Ao criar a conta, o BAHIA enviará as informações pessoais de login. Essas 

informações pessoais permitem ao BAHIA administrar a conta do usuário, por exemplo, alterando a senha 

em caso de solicitação. 
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Para administrar assinaturas dos serviços ofertados pelo BAHIA 

Acaso o usuário se inscreva em algum serviço ofertado pelo BAHIA (como o Sócio Digital), o BAHIA, 

e/ou do operador por este designado, processará informações sobre o usuário para administrar a assinatura 

respectiva das funcionalidades de marketing e análise.  

 

Campanhas publicitárias e comercialização de produtos e serviços  

O BAHIA poderá usar as informações sobre o usuário para notificá-lo sobre lançamentos de novos 

produtos (ex. cupons de desconto comercializados através do App Sócio Digital ou produtos 

comercializados no Site Oficial da Loja Esquadrão) e desenvolvimentos de serviços, eventos, alertas, 

atualizações, termos, ofertas especiais e campanhas e promoções associadas. O BAHIA também poderá, 

através de campanhas publicitárias anunciar produtos e serviços ofertados pelo próprio BAHIA ou por 

seus parceiros e patrocinadores. Para a execução dessas ações, o BAHIA poderá, exemplificativamente, 

mas não exclusivamente, utilizar banners e/ou e-mails promocionais. 

 

Engajamento em transações com o usuário, fornecedores e parceiros de negócios e processamentos 

de compras de produtos e serviços 

Acaso o usuário realize um pedido de produtos e serviços do BAHIA, ou forneça serviços ao BAHIA, o 

BAHIA, e/ou do operador por este designado, processará informações sobre o usuário para participar e 

administrar as transações relevantes (ex. envio de faturas e pagamentos) e administrar os pedidos. As 

informações obtidas durante essas transações, tais como o número do cartão de crédito e os dados de 

contato do usuário, serão automaticamente repassadas aos parceiros do BAHIA a fim de permitir que as 

transações sejam efetuadas. Os parceiros do BAHIA possuem práticas de privacidade e coleta de dados 

próprias, de modo que o BAHIA não se responsabiliza por essas políticas independentes, cabendo ao 

usuário acessar as políticas de privacidade desses parceiros. 

 

Análise, desenvolvimento melhora e otimização do uso, função e desempenho dos sites, produtos e 

serviços 

O BAHIA, e/ou do operador por este designado, poderá processar informações pessoais para analisar, 

desenvolver, melhorar e otimizar o uso, função e desempenho dos SITES, produtos e serviços, além de 

campanhas de marketing e vendas. Caso os SITES permitam a participação do usuário em discussões 

interativas (ex. criação de perfil, publicação de comentários ou outro conteúdo, comunicação direta com 

outro usuário, envolvimento em atividades de rede), o BAHIA poderá processar informações pessoais ao 

moderar essas atividades. 

 

Gerenciamento de segurança dos SITES, redes e sistemas 

O BAHIA, e/ou do operador por este designado, poderá coletar dados de uso dos SITES para 

gerenciamento de segurança e operações para ajudar a manter os sites, redes e sistemas seguros, ou para 

investigar e prevenir possíveis fraudes, incluindo fraudes em anúncios e ataques cibernéticos e para 

detectar bots. 

 

Para o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis e para operar os seus negócios 

Em alguns casos, o BAHIA, e/ou do operador por este designado, precisará processar informações 

pessoais para dar cumprimento a leis e regulamentos aplicáveis. O BAHIA também poderá processar 

informações pessoais no desempenho e na operação dos seus negócios, como conduzir auditorias e 

investigações internas ou para fins financeiros, contábeis, de arquivamento e de seguros.



 
 

5 

 

6. Motivos para o processamento de informações pessoais dos usuários 

 

O BAHIA, e/ou do operador por este designado, coletará informações pessoais dos usuários para: 

 

• se comunicar adequadamente com os usuários e responder às solicitações formuladas; 

• realizar transações com usuários e processar compras e downloads de produtos e serviços 

ofertados pelo BAHIA e/ou por seus parceiros e patrocinadores; 

• processar informações pessoais para atividades de marketing e vendas com base no consentimento 

do usuário, ou, ainda, para fins de comercialização e promoção dos produtos e serviços ofertados 

pelo BAHIA e/ou por seus parceiros e patrocinadores; 

• analisar, desenvolver, melhorar e otimizar os SITES, produtos e serviços, e manter a segurança 

dos SITES, redes e sistemas do BAHIA; 

• cumprir com leis e regulamentos aplicáveis, cumprir com determinações judiciais e processar 

solicitações de exclusão. 

 

7. Duração da retenção das informações pessoais 

 

O BAHIA manterá as informações pessoais coletadas pelos seguintes períodos: 

 

• informações pessoais dos usuários coletadas para realização de transações com parceiros e 

fornecedores, para processar compras de produtos e serviços ofertados pelo BAHIA e por seus 

parceiros serão mantidas pelo período de transação ou serviço, ou por mais tempo, conforme 

necessário para retenção de registros e informações legais para fins de conformidade; 

• informações pessoais dos usuários coletadas para fins de cadastro em uma conta do BAHIA serão 

mantidas enquanto o usuário mantiver a conta ativa. A conta e as informações da conta do usuário 

serão excluídas se o usuário não fizer login por 24 (vinte e quatro) meses consecutivos. O BAHIA 

não retém registros dessa exclusão, e modo que, uma vez que as informações pessoais e a conta 

forem excluídas após esse período de retenção, não há possibilidade de acessá-las; 

• informações de contato, como o endereço de e-mail ou número de telefone, coletadas off-line ou 

on-line e utilizadas para atividades de marketing e vendas, serão mantidas enquanto o BAHIA 

tiver um relacionamento ativo com o usuário. O usuário é considerado ativo se i) interagiu com o 

BAHIA ou atualizou seus detalhes e preferências de contato nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, 

e ii) se não fez uma solicitação de exclusão; 

• se o usuário contatou o BAHIA através de mensagens de texto, as mensagens serão excluídas 24 

(vinte e quatro) meses após a conclusão do contato; 

• as informações pessoais necessárias à manutenção das preferências de exclusão do usuário são 

mantidas por 20 (vinte) ou mais anos, de acordo com a legislação aplicável. 

 

8. Compartilhamento das informações pessoais 

 

Compartilhamento interno 

Os funcionários do BAHIA, e/ou o operador por este designado, estão autorizados a acessar as 

informações pessoais dos usuários apenas na extensão necessária para servir aos propósitos aplicáveis e 

desempenhar suas funções. 
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Compartilhamento com terceiros 

O BAHIA, e/ou o operador por este designado, não tem como prática a divulgação de informações 

pessoais que possam identificar o usuário. Todavia, o BAHIA, e/ou o operador por este designado, poderá 

compartilhar informações pessoais dos usuários com terceiros nas seguintes hipóteses: 

 

• provedores de serviços de terceiros (exemplificativamente, mas não exclusivamente, serviços de 

processamento de cartão de crédito, atendimento de pedidos, análises, gerenciamento de 

campanhas publicitárias, gerenciamento dos SITES, tecnologia da informação e fornecimento de 

infraestrutura relacionada, atendimento ao cliente, entrega de e-mail, auditoria e outros provedores 

de serviços similares) para que esses prestadores de serviços desempenhem funções em nome do 

BAHIA; 

• entrega de prêmios que, para ser feita, necessite das informações pessoais dos usuários; 

• cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis, cumprimento de determinações de autoridades 

judiciais e administrativas, em caso de necessidade de proteção do BAHIA, proteção dos usuários 

e/ou proteção de terceiros, em caso de necessidade de investigação de fraudes. 

 

Quando terceiros tiverem acesso às informações pessoais dos usuários, o BAHIA tomará as medidas 

contratuais, técnicas e organizacionais apropriadas, projetadas para garantir que as informações pessoais 

sejam processadas somente na medida em que esse processamento for necessário, consistente com esta 

Política de Privacidade e de acordo com a legislação aplicável. 

 

9. Forma de tratamento global das informações pessoais dos usuários 

 

Para garantir o mais alto nível de segurança na proteção de dados, o BAHIA mantém todas as operações 

em nuvem em execução nos datacenters localizados no território dos Estados Unidos da América. Se as 

informações pessoais forem transferidas para um país que não forneça um nível adequado de proteção 

para informações pessoais, o BAHIA tomará medidas projetadas para proteger adequadamente as 

informações sobre os usuários, como garantir que essas transferências estejam sujeitas aos termos das 

cláusulas do contrato modelo da União Europeia. 

 

O BAHIA também cumpre a Estrutura de Proteção de Privacidade UE-EUA e a Estrutura de Proteção de 

Privacidade Suíça-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos da 

América em relação à coleta, uso e retenção de informações pessoais. quando um usuário, fornecedor, 

cliente, patrocinador e/ou parceiros do BAHIA concordar em contrato a transferência de informações 

pessoais do Espaço Econômico Europeu e do Reino Unido ("EEE") e/ou Suíça serão transferidos e 

processados de acordo com o Escudo de Privacidade dos serviços relevantes. O BAHIA será responsável 

por garantir que terceiros agindo como agentes em seu nome façam o mesmo. Se houver algum conflito 

entre os termos desta Política de Privacidade e os Princípios do Escudo de Privacidade, os Princípios do 

Escudo de Privacidade prevalecerão. Para saber mais sobre o programa Privacy Shield, é necessário visitar 

https://www.privacyshield.gov. 

 

O BAHIA também cumpre a Lei Brasileira de Privacidade de Dados (LGPD). 
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10. Forma de proteção das informações pessoais dos usuários 

 

O BAHIA implementou medidas técnicas, físicas e organizacionais apropriadas, projetadas para proteger 

informações pessoais dos usuários contra destruição acidental ou ilegal ou perda acidental, dano, 

alteração, divulgação ou acesso não autorizado, além de todas as outras formas de processamento ilegal. 

 

11. Cookies e tecnologias similares utilizadas nos SITES 

 

Cookies e tecnologias semelhantes (por exemplo, tags de pixels e identificadores de dispositivo) são 

usados pelo BAHIA e seus parceiros de tecnologia de publicidade para reconhecer os usuários e/ou os 

dispositivos dos usuários dentro e fora de serviços e dispositivos diferentes para os fins especificados na 

Seção 5. 

 

Utilização de cookies e tecnologias semelhantes 

Cookies são pequenos arquivos de texto que contêm uma sequência de caracteres e identificam 

exclusivamente um navegador em um dispositivo conectado à Internet. Qualquer navegador que visite os 

SITES receberá os cookies do BAHIA. O BAHIA também coloca cookies no navegador dos usuários 

quando os usuários visitam sites que não pertencem ao BAHIA, mas que hospedam plugins ou tags do 

BAHIA. O BAHIA utiliza cookies e outras tecnologias em todos os SITES para garantir a melhor 

experiência possível e segura nos SITES e para fornecer informações personalizadas sobre produtos e 

serviços. O BAHIA também usa cookies ou tecnologias semelhantes nos SITES para coletar informações 

on-line, como o ID do dispositivo móvel do usuário, endereço IP e outras informações sobre o dispositivo, 

além de dados comportamentais do uso do dispositivo nos SITES (por exemplo, páginas visualizadas, 

links clicados, documentos baixados). 

 

Tipos de cookies utilizados pelo BAHIA 

Cookies e tecnologias semelhantes (por exemplo, tags de pixels e identificadores de dispositivo) são 

usados pelo BAHIA e por seus parceiros de tecnologia de publicidade para reconhecer os usuários e /ou 

os dispositivos dos usuários dentro e fora de serviços e dispositivos diferentes para os fins especificados 

nesta Política de Privacidade. 

 

Quando os cookies e as tecnologias similares são utilizadas 

Cookies são pequenos arquivos de texto que contêm uma sequência de caracteres e identificam 

exclusivamente um navegador em um dispositivo conectado à Internet. Qualquer navegador que visite os 

SITES receberá os cookies do BAHIA. O BAHIA também coloca cookies no navegador do usuário 

quando o usuário visita sites que não pertencem ao BAHIA, mas que hospedam plugins ou tags do 

BAHIA. O BAHIA utiliza cookies e outras tecnologias em todos os SITES para garantir a melhor 

experiência possível e segura nos SITES e para fornecer informações personalizadas sobre produtos e 

serviços. O BAHIA também usa cookies ou tecnologias semelhantes nos SITES para coletar informações 

on-line, como ID do dispositivo móvel, endereço IP e outras informações sobre o dispositivo do usuário, 

bem como dados comportamentais do uso do dispositivo nos SITES (por exemplo, páginas visualizadas, 

links clicados, documentos baixados). Essas informações contribuem para o direcionamento de 

publicidade pelo BAHIA, seus parceiros e patrocinadores. Nenhuma informação é coletada ou 

compartilhada sem a permissão e consentimento dos usuários. 
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Gerenciamento das preferências pessoais de cookies 

Os usuários podem utilizar as preferências de cookie dos SITES para revisar preferências ou cookies que 

não são necessários para ativar a funcionalidade principal dos SITES, como publicidade e cookies 

funcionais. Os usuários também podem acessar a ferramenta de desativação para desativar a publicidade 

baseada em interesses do BAHIA e de outras empresas de tecnologia de publicidade participantes que 

veiculam anúncios relacionados a interesses em nome do BAHIA. A ferramenta de desativação funcionará 

apenas no navegador da Internet em que estão depositados e só funcionará se o navegador estiver 

configurado para aceitar cookies de terceiros. Se o usuário não deseja receber cookies, também pode 

alterar as configurações do navegador no computador ou outro dispositivo que esteja usando para acessar 

os SITES. A maioria dos navegadores também fornece funcionalidades que permitem revisar e apagar 

cookies, incluindo cookies DO BAHIA. 

 

12. Escolhas dos usuários 

 

Opção pela não utilização das informações pessoais 

O usuário poderá retirar o consentimento fornecido anteriormente para o processamento de informações 

a seu respeito, inclusive para fins de envio de e-mail marketing pelo BAHIA. 

 

Exclusão de informações pessoais 

O usuário pode pedir para apagar ou excluir todas ou algumas informações pessoais sobre si. 

 

Alteração ou correção de informações pessoais 

O usuário pode editar algumas informações pessoais sobre si. O usuário também pode solicitar a alteração, 

atualização ou correção de informações pessoais sobre si em determinados casos, especialmente se essas 

informações forem imprecisas. 

 

Objeção, limitação ou restrição do uso de informações pessoais 

O usuário pode solicitar a cessação do uso, pelo BAHIA, e/ou pelo operador por este designado, de todas 

ou algumas informações pessoais sobre si ou limitar o uso dessas informações.  

 

Direito ao acesso e/ou fornecimento de informações pessoais 

O usuário pode solicitar uma cópia das informações pessoais sobre si e solicitar uma cópia das 

informações fornecidas em formato legível por máquina acaso resida em um país no qual esse direito seja 

legalmente concedido.  

 

13. Coleta de informações sensíveis e informações de menores de idade 

 

Compartilhamento de informações sensíveis 

O BAHIA pede que os usuários não enviem e não compartilhem nenhuma informação pessoal sensível 

(exemplificativamente, mas não exclusivamente, códigos emitidos pelo Governo, informações 

relacionadas a origem racial ou étnica, opiniões políticas, religião ou outras crenças, dados de saúde, 

genéticos ou biométricos, antecedentes criminais ou filiação sindical). 
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Privacidade dos menores de idade 

Se o usuário acredita que o BAHIA, e/ou o operador por este designado, coletou informações pessoais de 

menores por engano ou involuntariamente por meio dos SITES sem o consentimento apropriado, o usuário 

deve notificar o BAHIA por meio do formulário de consulta fornecido pelo BAHIA para que seja possível 

excluir imediatamente as informações dos servidores e fazer outras correções necessárias. Além disso, o 

usuário deve utilizar o mesmo formulário para solicitar a remoção de conteúdo ou informações postadas 

nos SITES quando o usuário registrado tiver menos de 16 (dezesseis anos). É de se observar que essas 

solicitações podem não garantir a remoção completa ou abrangente do conteúdo ou das informações, 

tendo em vista que, por exemplo, parte do conteúdo pode ter sido republicada por outro usuário. 

 

14. Conta pessoal do usuário 

 

As informações sobre a conta pessoal do usuário são protegidas por senha, para que somente o usuário 

tenha acesso às suas informações pessoais. O usuário é o responsável pela manutenção de sua privacidade 

e pelo sigilo de suas senhas e/ou informações pessoais. A senha é secreta e recomenda-se que não a revele 

a ninguém e que utilize senhas complexas. Senhas simples são fáceis de serem quebradas. A senha nunca 

deve ser fornecida a terceiros. Se o usuário forneceu a senha a terceiros, a senha deve ser alterada 

imediatamente. O BAHIA não irá solicitar, em nenhuma hipótese, seja por e-mail, telefone, ou qualquer 

outro meio, a senha pessoal do usuário. 

 

O BAHIA recomenda que o usuário desconecte sua conta pessoal ao fechar a janela do navegador 

utilizado para o acesso quando concluir a navegação na Internet. Isso garantirá que outras pessoas não 

tenham acesso às informações pessoais e correspondências do usuário, caso compartilhe um computador 

com alguém ou esteja usando um computador em local público como uma biblioteca ou local de acesso 

público à Internet. 

 

Por conta do caráter exclusivo e intransferível do login e da senha, o usuário será responsável por todos 

os atos praticados em seu nome 

 

Nenhuma transmissão de dados na Internet é 100% (cem por cento) segura. Sendo assim, embora o 

BAHIA sempre faça o possível para proteger as informações pessoais do usuário, não é possível garantir 

a segurança de todas as informações que o usuário forneça ao BAHIA. É uma decisão pessoal a utilização 

do serviço nessas condições. 

 

15. Conteúdos gerados por usuários 

 

Algumas funcionalidades poderão permitir com que os usuários enviem comentários, documentos e 

arquivos. Nestes casos, o usuário anui com a possibilidade de outros usuários terem acesso aos 

conteúdos publicados, sem que o BAHIA tenha qualquer responsabilidade por estes. 

 

16. Tolerância 

 

A tolerância quanto ao eventual descumprimento de quaisquer das disposições desta Política de 

Privacidade por qualquer usuário não constituirá renúncia ao direito de exigir o cumprimento da 

obrigação, nem perdão, nem alteração do que consta aqui previsto. 



 
 

10 

 

 

17. Alterações da Política de Privacidade 

O BAHIA poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem necessidade de qualquer aviso prévio 

ou posterior a qualquer usuário ou terceiros, suspender, cancelar ou interromper o acesso aos SITES, 

principalmente, mas não só, para garantir o correto funcionamento dos SITES e garantir a segurança das 

informações, assim como reserva-se ao direito de alterar esta Política de Privacidade sem aviso prévio. 

 

A alteração desta Política de Privacidade passará a vigorar a partir da data de sua publicação e deverá 

ser integralmente observada pelos usuários. Deste modo, se recomenda que o usuário consulte esta 

Política de Privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado. 

 

18. Contato, dúvidas, sugestões e reclamações 

 

Se o usuário acredita que suas informações pessoais foram usadas de uma maneira que não seja consistente 

com esta Política de Privacidade ou com suas escolhas, ou se o usuário tiver perguntas, comentários ou 

sugestões relacionadas a esta Política de Privacidade, entre em contato com o BAHIA enviando um 

envie um e-mail para contato@esporteclubebahia.com.br. 

 

19. Sede do BAHIA 

 

A sede do BAHIA está localizada na Rua Antônio Fernandes, nº 0, Jardim das Margaridas, Salvador/BA, 

CEP: 41.502-590. 

 

20. Foro 

 

As regras e disposições desta Política de Privacidade são regidos de acordo com a legislação brasileira. 

Quaisquer disputas ou controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito dos SITES, de 

direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade, serão processadas na Comarca de 

Salvador/BA. 


