TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Mediante os presentes TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, a Editora
Areópago Ltda., pessoa jurídica de direito privado, doravante denominada GOLDMAIL,
informa a sua política de proteção às informações de caráter pessoal e/ou comercial
fornecidas pelos usuários do site www.goldmail.com.br, a fim de que, conhecendo tal
política de privacidade, possam esses usuários decidir de forma livre e espontânea se
desejam fornecer seus dados pessoais e/ou comerciais ao GOLDMAIL, os quais são
requeridos no momento do cadastramento do usuário, no referido site,
cadastramento este que habilita o usuário cadastrado a receber os serviços de e-mail
personalizado grátis oferecidos pelo GOLDMAIL.
O GOLDMAIL poderá, a qualquer tempo, e sem prévio aviso, modificar a presente
política para adaptá-la às alterações legislativas ou jurisprudenciais, ou aquelas
relativas às práticas comerciais e/ou de prestação de serviços, ficando certo e ajustado
que a privacidade e o sigilo no tocante às informações fornecidas pelos usuários do
GOLDMAIL serão sempre preservados e respeitados.
O presente TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE se regerá pelas leis aplicáveis
à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:
1 – Necessidade de Cadastramento do Usuário e Validação do Cadastro
Para usufruir dos benefícios deste site e configurar no sistema GOLDMAIL uma conta
de e-mail personalizado grátis é necessário que o futuro usuário se cadastre no
endereço eletrônico www.goldmail.com.br;
A configuração da conta do usuário de e-mail personalizado será automática, mas só
será processada depois de concluída a fase de cadastramento com sucesso, que vai
desde a primeira informação prestada pelo cadastrando, até a confirmação, via e-mail,
sms, ou qualquer outro meio de validação adotado pelo GOLDMAIL.
2 – Objetivos da Política de Privacidade
A privacidade das informações pessoais e/ou comerciais dos usuários é a maior
preocupação do GOLDMAIL, ficando desde já firmado o compromisso de conferir total
privacidade e sigilo às informações fornecidas pelos usuários do GOLDMAIL. A
presente política de privacidade visa assegurar a garantia de que, quaisquer
informações relativas aos usuários, não serão fornecidas, publicadas ou
comercializadas em nenhuma circunstância, ou sob qualquer pretexto, com exceção de
ordem judicial.
O GOLDMAIL obtém informações dos usuários através dos seus cadastros e cookies.
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Cadastro: para usufruir dos benefícios do site e ter configurada uma conta de e-mail
personalizado grátis, o pretenso usuário necessita se cadastrar no GOLDMAIL. Esse
cadastro é armazenado em um banco de dados protegido e sigiloso. Qualquer
comunicação enviada para o e-mail do usuário será através de newsletter ou de
boletim periódico do GOLDMAIL. As contas de e-mail dos usuários não serão
divulgadas.
Cookies: o GOLDMAIL coleta informações através de cookies (informações enviadas
pelo servidor do GOLDMAIL ao computador do usuário, para identificá-lo). Os cookies
servem unicamente para controle interno de audiência e de navegação e jamais para
controlar, identificar ou rastrear preferências dos usuários, exceto quando este
desrespeitar alguma regra de segurança ou exercer alguma atividade prejudicial ao
bom funcionamento do site, na forma prevista nas Obrigações dos Usuários (cláusula
6), abaixo descritas. A aceitação dos cookies pode ser livremente alterada na
configuração do navegador do usuário.
3 – Segurança das Informações
Todos os dados pessoais e/ou comerciais informados pelos usuários ao GOLDMAIL
serão armazenados em um banco de dados reservado e sigiloso, ficando assegurada a
garantia de privacidade e confidencialidade das informações, comprometendo-se o
GOLDMAIL a não utilizá-las fora dos objetivos aqui traçados.
4 – Importância das Informações dos Usuários
As informações dos usuários são importantes, pois ajudam a tornar o GOLDMAIL um
lugar melhor e cada vez mais direcionado ao usuário, na busca de sua total satisfação.
Certos serviços prestados pelo GOLDMAIL poderão conter condições particulares
específicas em relação à proteção de dados pessoais e/ou comerciais.
5 – Garantia de Alteração dos Dados Pessoais
Para correta observância da legislação brasileira, o GOLDMAIL se compromete a
corrigir, prontamente, quaisquer alterações relativas aos dados pessoais do usuário.
Para tanto, o usuário deverá informar qual a mudança pretendida nos sues respectivos
dados. No caso de informações prestadas de forma incorreta por ocasião do
cadastramento, o GOLDMAIL poderá alterar os dados no prazo de até 90 (noventa)
dias, a contar da data da solicitação.
6 – Obrigações dos Usuários
É vedado ao usuário modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, realizar, reproduzir,
publicar, disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das informações
coletadas no site www.goldmail.com.br, bem como transferir ou vender tais
informações, software, produtos ou serviços, sob pena de violação do presente termo
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obrigacional, sendo também vedado aos usuários: (i) efetuar cópias do site; (ii) utilizar
qualquer dispositivo, software, técnica de engenharia reversa no desenvolvimento ou
criação de outros trabalhos a fim de se analisar sua constituição, interferir no
conteúdo do site ou de seu banco de dados; (iii) divulgar o conteúdo do site ou
arquivos sem autorização; (iv) criar mais de cinco (5) contas de email sem autorização
expressa do GOLDMAIL; (v) fazer tentativa de hackear, ou mesmo hackear a prestação
de serviços do GOLDMAIL; (vi) praticar flooding (criação de múltiplas contas com
qualquer finalidade); (vii) praticar o anonimato, falseando os dados cadastrais; (viii)
prestar qualquer informação falsa no ato de cadastramento; (ix) usar ou tentar usar a
plataforma do GOLDMAIL para envio de email em massa (e-mail marketing/mala
direta), e/ou envio de spam, de qualquer natureza; (x) como o GOLDMAIL não permite
o uso remoto de sua plataforma, é vedado aos usuários configurar, ou mesmo tentar
configurar gerenciadores de e-mail do tipo Outlook ou outros; (xi) enviar mensagens
com conteúdos eróticos ou pornográficos; (xii) receber, habitualmente, mensagens
pornográficas; (xiii) veicular mensagens ou materiais racistas, mensagens ou materiais
que agridam a religiosidade das pessoas, ou símbolos religiosos; (xiv) veicular
mensagens ou materiais de cunho preconceituoso em relação a qualquer grupo social.
7 – Penalidades Pelo Descumprimento das Vedações Acima Descritas
No caso de descumprimento, por parte do usuário dos serviços do GOLDMAIL, de
qualquer uma ou mais vedações previstas no item anterior, a conta de e-mail do
usuário infrator será imediatamente excluída, sem prévio aviso, preservado o direito
de o GOLDMAIL poder, a qualquer tempo, responsabilizar civil e criminalmente o
infrator.
8 – Ausência de Responsabilidade do GOLDMAIL
Considerando que as ferramentas tecnológicas podem apresentar erros, estes serão
corrigidos da maneira mais rápida possível, não sendo o GOLDMAIL responsável por
eventuais perdas e danos decorrentes da indisponibilidade temporária dos serviços em
razão de possíveis erros de funcionamento do site ou de operacionalização deficiente
das contas de e-mail dos usuários.
O GOLDMAIL oferece espaço suficiente, nas contas de e-mail disponibilizadas, não
havendo a necessidade de serem apagadas as mensagens anteriores, ou as atuais, de
sorte que, no caso de o usuário necessitar localizar qualquer mensagem, seja nova ou
antiga, o GOLDMAIL não tem a obrigação de fornecer cópia (backup) da movimentação
da conta de e-mail do usuário.
9 – Disposições Finais
O usuário está ciente de que leu e está de acordo com os termos e condições deste
instrumento, ficando avençado que, com a simples conclusão do processo de
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cadastramento do GOLDMAIL, o usuário aceita e concorda com todas as cláusulas e
estipulações do presente TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
10 – Do Foro
Fica eleito o foro da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, onde está sediado o
GOLDMAIL, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as dúvidas que porventura surjam em relação às condições ora avençadas entre
o GOLDMAIL e os seus usuários.
Recife (PE), 02 de Janeiro de 2013.
GOLDMAIL
EDITORA AREÓPAGO LTDA.
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