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Privacidade
A política explica que tipos de informação pessoal serão reunidos quando visitar este website, e
como essa informação será utilizada. Por favor repare que embora este website providencie links
para outros sites, esta política aplica-se apenas a este website.
Para que se possa registar como usuário do website, ser-lhe-á pedida alguma informação pessoal
limitada. A Universidade poderá arquivar esta informação manual ou eletronicamente. Ao facultar
esta informação estará a consentir que a Universidade a guarde e utilize para os propósitos pelos
quais foi dada. A informação facultada será mantida pelo tempo necessário ao cumprimento desse
propósito. A informação pessoal recolhida e/ou processada pela Universidade será mantida de
acordo com as provisões do Data Protection Act 1998 (Lei da Proteção de Dados de 1998).
Quando visitar algumas páginas neste website, o seu computador poderá receber um pequeno
ficheiro (uma "cookie") para fins de gestão e melhoria dos serviços no website. Algumas destas
cookies são essenciais para partes do website poderem funcionar. Poderá definir que o seu
browser recuse cookies ou que avise antes de as aceitar. No entanto, se usar as definições do seu
browser de modo a bloquear todas as cookies, poderá não ser capaz de aceder à totalidade ou a
parte do website. A menos que tenha ajustado as definições do seu browser para recusar cookies,
o nosso sistema irá emitir cookies assim que visitar o website. Nenhuma cookie será emitida por
um período maior do que doze meses, e a maioria sê-lo-á por períodos mais curtos. Os detalhes
acerca de que cookies estão ativas podem normalmente ser encontrados através do seu browser.
Informação demográfica e estatística acerca do comportamento do usuário poderá ser recolhida e
utilizada para analisar a popularidade e eficiência do website, incluindo a natureza da, e
informação Pessoal por si facultada à Universidade será usada para o fim mencionado quando a
informação lhe for pedida. A Universidade poderá utilizar os seus dados para lhe providenciar
informação que considera ser do seu interesse, onde tiver consentido em ser contactado para tal
efeito. A informação Pessoal não será vendida a terceiros, nem fornecida a empresas de
marketing direto ou a outras tais organizações sem a sua permissão.
A Universidade poderá usar serviços facultados por terceiros para armazenar e processar a sua
informação. Deste modo, a Universidade poderá transferir a informação que disponibilizar aos
terceiros em causa. Isto poderá incluir a transferência da sua informação para outros países além
do país onde originalmente a providenciou. Estes países poderão não ter as mesmas leis de
proteção de dados que tem o país em que facultou a informação. Quando a Universidade usa tais
serviços de terceiros ou transfere a sua informação a outros países, adoptará todas as medidas
que são razoavelmente necessárias para assegurar que a sua informação seja processada em
segurança e de acordo com esta política de privacidade. Ao submeter informação, consente nesta
transferência, armazenamento e processamento.
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Quaisquer alterações que a Universidade possa fazer a esta política no futuro serão afixadas
nesta página e, quando for apropriado, ser-lhe-ão notificadas por email. Quaisquer questões ou
preocupações sobre privacidade neste website deverão ser enviadas para
editor@freespeechdebate.com.
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