Política de Privacidade do SwPt
O SwPt é um site de internet único e exclusivo para o estilo de vida Swinger, que lhe permite construir a sua
informação e gerir a sua rede de contactos através de ferramentas virtuais muito poderosas, sistema de
mensagens e partilha de informação fotográfica e audiovisual. O site está desenhado para promover a
comunicação, hospedar notificações de Eventos Swing, convívios, festas e encontros particulares ou através
dos Clubes de Swing, partilha de informação e apresentações entre pessoas na mesma rede e interesses e,
como tal, promove a divulgação e ideologia, estilo de vida e gosto pelo Swing.. Esta plataforma é apenas
para adultos (contém nudez e informação sexual explícita).
A divulgação de informação pessoal é sempre um assunto sensível e o SwPt encara-o de uma forma
extremamente séria. Consideramos que a protecção da privacidade dos nossos membros é a nossa maior
prioridade. É com essa finalidade que esta Política de Privacidade esboça os tipos de informação que o
SwPt recolhe e como essa informação é usada no funcionamento do nosso site. Toda a informação que o
SwPt recolhe deverá ser conforme com esta política de privacidade e será utilizada com o único propósito de
lhe proporcionar uma experiência altamente personalizada e interactiva no nosso site. Nenhuma informação
pessoal recolhida sobre os nossos membros será alguma vez vendida ou cedida a terceiros sem o devido
consentimento.
Questões relativas a esta Política de Privacidade deverão ser enviadas por email para: admin@swpt.org

Sobre a Informação recolhida e como é usada
1.Registo
1.Registo
Para criar a sua conta como um membro registado no SwPt, é necessário que escolha um Tipo de
Perfil/Conta tal como Single ou Casal, Nick, Palavra Passe e Endereço de correio electrónico (email). Será
ainda necessário preencher os campos de registo obrigatórios: Sou, À procura de, Clubes de Swing, Cidade,
País, Sexo e Data de Nascimento, para todas as pessoas do perfil, assim como o preenchimento de um
código de segurança e a leitura e concordância com os nossos Termos de Utilização e a nossa Política de
Privacidade.
Adicionalmente, poderá ser-lhe pedido que forneça determinada informação pessoal tal como: Descrição
Pessoal, Código Postal, número de Telemóvel, contacto de MSN/Yahoo/Skype, Altura e Peso, Cor dos
Olhos e do Cabelo, Estado Civil, Preferências Sexuais / Bissexualidade, informação sobre se fuma, bebe,
tem tatuagens ou piercings e que carregue uma fotografia para ser usada como Avatar/Fotografia de Perfil.
Poderá ainda ser adicionada informação de perfil sempre que participar num Evento SwPt.
O seu Nick é utilizado para lhe fornecer um ID de conta exclusivo com o qual pode aceder ao SwPt. Deste
modo, o seu Nick e Avatar/Fotografia de Perfil serão visíveis para quem quer que visite as páginas de
acesso público do SwPt.
O seu endereço de email é utilizado para o identificar no nosso sistema, para o contactar em relação às
suas actividades no site (incluindo, mas não limitado a, emails de confirmação de registo / boas vindas ou
notícias importantes que afectem a sua relação com o SwPt, emails de publicidade ou promocionais do
nosso departamento de Marketing, assim como para reunir respostas a inquéritos ou questões que nos
permitam melhorar o nosso site de acordo com as suas necessidades e sugestões), e para reencaminhar
mensagens para si de outros membros do SwPt.
O seu número de Telemóvel é utilizado também apenas pelo nosso sistema, para o contactar através do
nosso Sistema de SMS, com o qual concorda aderir a partir do momento em que preenche este campo
opcional e sob as condições descritas nas Regras e Termos de Utilização do SwPt, e não estará visível para
nenhum outro membro do SwPt. No entanto, as disposições da Lei Portuguesa permitem que qualquer
utilizador possa indicar que não deseja receber publicidade não desejada e portanto, o SwPt deve cumprir
com essas disposições. O Instituto do Consumidor disponibiliza um site (http://www.consumidor.pt) onde os
utilizadores podem registar o seu número de telemóvel (Lista Negra), dando indicação da sua vontade de
não receber mensagens publicitárias. Como tal, qualquer mecanismo para enviar mensagens irá aplicar um
filtro a todos os números fornecidos, excepto se for fornecido o parâmetro “skipBlackList”.
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A sua Descrição Pessoal, Código Postal, Altura e Peso, Cor dos Olhos e do Cabelo, Estado Civil,
Preferências Sexuais / Bissexualidade, informação sobre se fuma, bebe, tem tatuagens ou piercings poderá
ser visualizada por outros membros activos do SwPt. Você controla se outros membros activos registados
no SwPt podem ou não ver o seu contacto de email (contacto de MSN/Yahoo/Skype) na sua página de perfil
pessoal, e pode limitar o acesso à sua conta ou a conteúdos parciais da sua conta tais como álbuns de
fotografias, a grupos específicos de membros. Tenha em atenção que mesmo quando restringe quem pode
ver o seu perfil e informação pessoal da sua página de perfil, esta poderá em alguns casos ser
disponibilizada para as pessoas na sua rede; por exemplo, os seus amigos, assim como os membros de
qualquer grupo privado a que pertença, podem sempre ver essa informação, e membros que já o conheçam
podem encontrá-lo nas pesquisas por procura por endereço de email, Nick ou localidade. O SwPt nunca
partilhará a sua informação pessoal com nenhum utilizador não registado do nosso site nem com terceiros
ou qualquer outra pessoa sem o seu consentimento explícito.
Finalmente, note que após o registo, o SwPT lhe irá enviar um email de confirmação de registo / boas
vindas, com as instruções de como proceder para finalizar o registo e activar a conta, de forma a poder ter
acesso aos conteúdos do site.
2.Informação
2.Informação de contactos
Construir e interagir com a sua rede de contactos é fundamental para a utilização do SwPt. Quando convidar
outra pessoa para se registar no nosso site e se juntar à nossa rede, através da funcionalidade “Convidar
um Amigo”, iremos solicitar-lhe que forneça o endereço de email ou o endereço de MSN dessa pessoa.
Utilizamos esta informação para categorizar os seus contactos dentro da sua rede e permitir-lhe que limite o
acesso a informação/conteúdos.
3.Grupos
3.Grupos
Outra característica importante do SwPt é a sua capacidade para criar grupos com base em interesses
comuns, e convidar contactos que partilhem desses interesses para se juntarem ao seu grupo. Quando cria
um grupo, poderemos solicitar-lhe informação para identificar o grupo, tal como o nome do grupo, uma
abreviatura exclusiva e uma pequena descrição do grupo. Todos os grupos criados têm se ser aprovados
pela Administração do SwPt, cujos critérios de decisão sobre a aprovação ou não do grupo seguem as
Regras e Termos de Utilização do SwPt.
4. A Página
Página “Meu Perfil”
A sua página de perfil irá incluir informação sobre si que permita que outros membros do SwPt encontrem o
seu perfil nas pesquisas e o convidem para a sua lista de amigos, eventos, grupos ou chat. A informação
sobre o seu perfil poderá ser vista por todos os membros activos do SwPt. Se escolher carregar um
Avatar/Fotografia de Perfil esta poderá também ser visualizável por todos os membros do SwPt. Você irá
escolher que outra informação adicional opcional aparece na sua página de perfil, apesar de o Nick e o
Avatar/Fotografia de Perfil serem sempre visíveis para os seus contactos directos e até para não membros
que visitem páginas de acesso público. No entanto, quer a sua descrição de perfil quer os seus álbuns de
fotografias, assim como o URL de acesso ao menu de todas as fotografias, não são de acesso público.
A informação de perfil poderá incluir o seguinte: descrição pessoal, Código Postal, número de Telemóvel,
contacto de MSN/Yahoo/Skype, endereços de email, interesses pessoais e tudo o resto que escolha
partilhar. Através da página de perfil, você controla a informação visível no seu perfil e, como resultado,
determina quem o pode encontrar nas procuras por informação específica de perfil (apesar de que quem
conheça o seu Nick ou email pode procurar por estes e encontrá-los, mesmo que tenha restringido o acesso
ao perfil, apesar de continuar a não poder visualizar o seu perfil). O fornecimento de alguma da informação
de perfil é opcional, no entanto permite que os membros do SwPt se identifiquem melhor uns com os outros
e se conectem e interajam com a sua rede de uma forma mais eficaz. Poderemos utilizar informação
demográfica para ajustar o Site aos seus interesses.
5.Cookies e Ficheiros
Ficheiros de Registo/Acesso
Registo/Acesso (Log
(Log Files)
Files)
Como a maior parte dos sites, o SwPt utiliza cookies e ficheiros de registo/acesso para monitorizar o uso do
site. Uma cookie é um pequeno ficheiro de dados que reside no seu computador e permite que o SwPt o
reconheça como membro quando volta ao nosso site utilizando o mesmo computador e navegador de
internet. Infelizmente, se as definições do seu navegador de internet não permitirem cookies, não lhe será
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possível usar o nosso site devidamente. As cookies também nos ajudam a perceber como os membros
usam o SwPt, o que nos permite a melhoria contínua do serviço. Tal como a informação que preenche na
altura do registo ou no seu Perfil, os dados da cookie e do ficheiro de registo/acesso são usados para
personalizar a sua experiência no nosso site.
Se clicar na opção “lembrar-me neste computador” quando acede à sua conta no SwPt, será instalado uma
cookie conhecida como cookie “permanente”. A próxima vez que visitar o site do SwPt, a cookie
permanente irá permitir-nos reconhecê-lo como um membro existente, de forma que não tenha de efectuar
novamente log in antes de usar o serviço. No entanto, para poder alterar o seu endereço de email ou a
palavra passe, terá de reescrever a palavra passe mesmo que o seu computador tenha a cookie
permanente. Adicionalmente, se fizer log out/sair do SwPt, terá de voltar a escrever a palavra passe na
próxima vez que nos visitar, de forma a entrar na sua conta. Outro tipo de cookie, chamada cookie
“temporária”, é usado para identificar uma visita específica ao site do SwPt. Cookies “temporárias” expiram
após um curto período de tempo ou quando fecha o seu navegador de internet.
Quando visita o site do SwPt e devido aos protocolos de comunicação na Internet, recebemos
automaticamente o URL do site de onde vem e do site para o qual está a ir quando sai do SwPt. Também
recebemos o endereço de protocolo de internet (IP) do seu computador (ou do servidor proxy que usa para
aceder à Internet), o sistema operativo do seu computador e o tipo de navegador de internet que está a usar,
assim como o nome do seu ISP (Fornecedor de acesso à Internet). As tecnologias de monitorização são
utilizadas para recolher dados estatísticos sobre conversões dos utilizadores, incluindo vendas e registos.
Esta informação poderá ser usada para analisar tendências gerais para nos ajudar a melhorar os serviços
do SwPt, mas não está de nenhuma forma associada a informação de identificação pessoal.
6.Menores – Pessoa(s)
Pessoa(s) com idade inferior a 18 anos de idade!
idade!
No cumprimento da Lei de Protecção de Privacidade das Crianças na Internet, não iremos de forma
consciente dar acesso ao SwPt a pessoas com idade inferior a 18 anos. Se posteriormente chegar ao
conhecimento do SwPt que um membro tem idade inferior a 18 anos, tomaremos as medidas apropriadas
para remover a informação do membro da base de dados e impedir o indivíduo de futuro acesso ao serviço
do SwPt. Dado que todos os membros são activados por Web Cam do MSN, em caso de dúvida sobre a
idade do utilizador, o SwPt reserva-se o direito de solicitar informação pessoal tal como um documento ou
prova oficial comprovativa da data de nascimento.

Com quem poderá a informação ser partilhada
1.Terceiros
1.Terceiros
O SwPt não irá vender ou ceder a sua informação pessoal a terceiros sem seu consentimento explícito,
excepto se requerido por motivos legais. Poderemos partilhar a sua informação com terceiros sob certas
circunstâncias:
se for necessário partilhar a sua informação para executar um pedido específico seu (por exemplo, a
aquisição de upgrades de conta através de cartão de crédito, caso em que seria necessário partilhar a sua
informação com a empresa processadora do pagamento por cartão de crédito). Nestes casos específicos,
nenhuma informação de identificação pessoal será retida, partilhada ou conservada por terceiros excepto
para fornecer os serviços específicos solicitados por si, e estão limitados por acordos restritos de
confidencialidade que limitam o seu uso de tal informação.
se for solicitado partilhar a sua informação por motivos legais ou for necessário responder a uma intimação,
mandado judicial ou ordem do tribunal, ou para proteger os direitos do SwPt e dos seus membros.
se nos der permissão explícita para partilhar a sua informação por qualquer razão não exposta nesta Política
de Privacidade.
2.Outros
2.Outros Membros do SwPt ou Não Membros (Membros não activos)
activos)
Ocasionalmente, poderá convidar um não membro do SwPt para se registar no site e juntar-se à sua rede ou
grupo. Poderá ainda convidar membros do SwPt para se juntarem a um grupo ou se tornarem seus amigos.
Nestes casos, o SwPt gera uma mensagem de email para o seu convidado que pode conter informação tal
como o seu Nick e o seu Avatar/Fotografia de Perfil (caso tenha uma definida). O resto da sua informação
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de contacto, assim como o nível de informação visível (para além dos campos de registo obrigatórios), será
apenas partilhada com os membros que definiu nas Definições de Perfil, Definições de Privacidade do Perfil
e Privacidade da Conta como autorizados a ver o seu perfil e a sua informação pessoal. Adicionalmente,
quando visitar outro perfil de um membro do SwPt, poderemos partilhar com esse membro o seu Nick e
Avatar/Fotografia de Perfil (caso tenha uma definida), assim como a data e hora a que visitou o perfil. E
ainda: Os meus Amigos, Validações Pessoais, Comentários sobre o Perfil, Comentários em Blogs,
Participação de Eventos, Salas de Chat, Grupos de Interesses, Lista de Sorteios e Prémios, motores de
pesquisa Internos e Externos poderão conter o seu Nick e Avatar/Fotografia de Perfil.
3.Promotores
3.Promotores e Publicidade
Poderemos usar organizações de promoção e publicidade externas como Clubes Swing ou Organizadores
de Festas Privadas para promover e publicitar produtos ou serviços no nosso site. Estas organizações
poderão utilizar cookies e tags para medir a eficiência da publicidade. Qualquer informação que terceiros
reúnam através de cookies e tags será completamente anónima.
Adicionalmente, o SwPt poderá usar a sua equipa de Marketing e as ferramentas disponíveis no site para
publicitar e promover, da melhor forma que considerarem possível, quaisquer produtos ou serviços, quer
sejam do SwPt, dos seus associados ou de terceiros, utilizando o correio interno do site ou os endereços de
email que os membros disponibilizam na sua informação de perfil. Contudo, esta acção é realizada
internamente e nenhuma informação pessoal será alguma vez vendida, fornecida ou cedida a terceiros sem
o devido consentimento.
4.Links para outro
outros Sites ou Páginas de Clubes de Swing
Pode ocasionalmente ver links para outros sites no SwPt, quer através de publicidade ou através de outro
tipo de promoções de terceiros ou de links colocados por outros membros do SwPt. O SwPt não se
responsabiliza pelas práticas de privacidade de outros sites que visite através de um link que encontrou no
SwPt. Se fornecer informação directamente a terceiros que não o SwPt, o uso da sua informação por
terceiros poderá estar coberto por Políticas de Privacidade diferentes. Por favor leia sempre a Política de
Privacidade de qualquer empresa antes de fornecer a sua informação pessoal.

Segurança
Segurança
O SwPt implementou medidas de segurança para proteger a perda, uso indevido ou alteração da informação
do membro. Usamos medidas padrão da indústria tais como o armazenamento encriptado de dados, firewall
e sistemas protegidos por palavra passe para salvaguardar a confidencialidade da sua informação pessoal.
Todos os nossos colaboradores tem conhecimento das nossas políticas de segurança, e a sua informação
está apenas disponível para os colaboradores que dela necessitam para fazer o seu trabalho.

Você tem controlo sobre a sua Informação Pessoal
O Sucesso do SwPt está directamente relacionado com a sua confiança nas nossas medidas de
privacidade. Apesar de encorajarmos os nossos membros a partilhar informação para obter o maior
benefício do site, nós também o deixamos controlar a forma como determinada informação pessoal é
disponibilizada no site. Apesar de fornecermos ferramentas poderosas para que você partilhe informação,
lembre-se que é sempre uma escolha sua partilhar ou não determinada informação com outros membros do
SwPt ou o público em geral.
Pode alterar qualquer informação pessoal sua guardada no site do SwPt a qualquer altura, quer seja
informação fornecida na altura do registo (com a excepção do seu número de utilizador ou ID), para a sua
página de perfil ou para qualquer outra. Pode alterar a informação na área do seu perfil. Adicionalmente,
pode cancelar a sua conta no SwPt a qualquer momento seleccionando Apagar Conta
(http://swpt.org/page/apagar) ou solicitando-o directamente através de email para os nossos contactos. Os
nossos colaboradores irão então proceder à suspensão da sua conta dentro das 24 horas a seguir a terem
recebido o seu pedido, e depois de toda a sua informação pessoal ser eliminada da nossa base de dados, a
conta será apagada. Contas de single masculino não activas são automaticamente apagadas pelo sistema
após 5 dias sem terem feito o upgrade de conta obrigatório para ter acesso ao SwPt, independentemente de
pedidos prévios para apagar a conta.
Assim que o seu pedido para apagar a conta for processado, removeremos completamente (ATENÇÃO!
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Não pode ser recuperado!) todos os seus dados disponíveis e guardados no nosso servidor e base de
dados.

Alterações a esta Política de Privacidade
O SwPt poderá actualizar a sua Política de Privacidade. A última versão da Política de Privacidade estará
sempre disponível em PRIVACIDADE (http://swpt.org/privacy.php)
IMPORTANTE
IMPORTANTE! Por favor verifique ocasionalmente esta página para se assegurar que tem conhecimento de
qualquer actualização.
Última actualização: 31 de Agosto 2011

www.swpt.org
Apimente o seu relacionamento, registe-se!
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