Política de Privacidade
Este documento tem como objetivo apresentar a política de privacidade dos sites e
aplicativos IBGE.

1. Coleta e uso das informações
Os sites e aplicativos do IBGE poderão solicitar informações pessoais do usuário durante processo
de cadastro. O Usuário se responsabiliza pela veracidade dos dados informados e reconhece a
consistência destes.
Os sites e aplicativos do IBGE poderão disponibilizar ainda o acesso por meio de credenciais
utilizadas em redes sociais. Ao efetuar a vinculação com uma conta em rede social, o Usuário
autorizará a coleta de suas informações pessoais, tais como seu nome e e-mail.
Os registros de navegação poderão ser obtidos através de cookies, os quais poderão ser
desabilitados pelo usuário por meio das opções de configuração do seu respectivo navegador.
Contudo, ao decidir pela proibição dos cookies, o o usuário está ciente e reconhece que é possível
que os sites do IBGE não desempenhem todas as suas funcionalidades.
Informações gerais de como o serviço foi utilizado como o endereço IP, a plataforma computacional,
tipo de navegador, idioma do navegador, dados georreferenciados e páginas de entrada e saída
poderão ser coletadas e armazenadas para fins de estatísticas de uso.

2. Compartilhamento das informações com terceiros
O IBGE não compartilha as informações procedidas pelo usuário para terceiros, mantendo o sigilo
dos dados cadastrais e dos demais dados confidenciais coletados, exceto quando houver
autorização expressa pelo usuário, por força de lei ou ordem judicial.

3. Ligações externas com outros aplicativos/sites dentro do ambiente do IBGE
Os aplicativos e sites do IBGE poderão conter links para website(s) de terceiros. Desta forma, o
usuário reconhece estar sujeito aos termos de uso e políticas de privacidade do(s) website(s)
respectivo(s).

4. Conduta dos usuários
O usuário se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados informados e não poderá utilizar
os sites e aplicativos do IBGE com o objetivo de disponibilizar comentários ou conteúdo ofensivo ou
ilícito, sendo o usuário responsável por todo e qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e/ou
transmitido aos sites e aplicativos do IBGE.
O usuário é responsável pela guarda, sigilo e boa utilização do login e senhas cadastrados aos sites
e aplicativos do IBGE. O usuário se compromete a notificar o IBGE imediatamente, por meio seguro,
a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o acesso não autorizado por
terceiros a esta.

5. Revisões na Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada sem necessidade de qualquer aviso prévio ou
posterior a qualquer usuário. Portanto, recomendamos sua periódica verificação.

