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Imagens.lol
1. Informações sobre o serviço prestado.
Imagens.lol oferece serviços gratuitos para seus
visitantes. Por qualquer motivo, os usuários que
visitam as páginas da Web do site, que
compartilham, distribuem ou baixam conteúdo
das plataformas gratuitas disponíveis devem
considerar-se clientes, porque:
• Os dados gravados pelo navegador do
visitante não estão diretamente processados
pelos administradores do site, mas por outras
pessoas naturais que prestem serviços para os
administradores do site (Google Analytics, o
Google AdSense, CookieConsent - O ponto 3);
• Não coletamos informações pessoais, como
nomes de usuário, senhas, endereços de email,
números de telefone móvel, dados sobre a fonte
de tráfego web (como endereços IP de
computadores ou dados geográficos
relacionados com computadores e / ou
terminais de onde o plataformas de site ou onde
o conteúdo é finalmente baixado);
• não é necessário se registrar em qualquer
formulário específico (como um fórum, boletim
informativo e / ou páginas de registro
semelhantes).
2. Proprietário do serviço.
O acesso a conteúdos gratuitos não implica a
compra automática do direito de usar obras
originais, patentes, marcas registradas ou
qualquer outra coisa (é feita referência ao
conteúdo da plataforma). O conteúdo pode
estar sujeito a direitos autorais, portanto, tanto
os administradores quanto os usuários que
usam a plataforma, não podem, em nenhum
caso, reivindicar para si mesmos a propriedade
intelectual da mesma. Com exceção do
conteúdo disponibilizado aos visitantes, a parte
relacionada ao design e design deve ser
atribuída em propriedade intelectual a Di
Menza.

3. Tratamento de dados pessoais.
3.1 Que tipo de dados coletamos?
Imagens.lol não coleta diretamente dados dos
visitantes, mas usa publicidade e serviços de
estatística como o Google AdSense e Google
Analytics para funcionar, inevitavelmente, não
pode armazenar algumas informações
específicas. Para saber quais dados são
realmente armazenados por esses serviços, é
possível consultar as informações nos seguintes
endereços:
• Google AdSense
• Google Analytics
Nem todos os dados coletados por esses
serviços estão disponíveis para o Imagens.lol e
seus administradores. Em particular, para
solicitar informações detalhadas sobre tipos
específicos de dados, é necessário entrar em
contato com os serviços acima mencionados,
que serão tratados nos pontos a seguir.
Os administradores que usam o serviço do
Google Analytics conhecem apenas os dados
relacionados a:
1. Origem do tráfego de visitantes e
especificamente:
a. o canal a partir do qual tenha sido atingido o
conteúdo (por exemplo, o usuário navegar
Pinterest, Facebook, Google ou outros motores
de busca ou conteúdo é redirecionado para o
site Imagens.lol);
b. a localização geográfica do tráfego de
visitantes (foi interceptado pela protocolo IPv4
ou IPv6 ou outro local serviços terrestres ou via
satélite, no entanto, não é gerido por
administradores);

2. Informações de gênero do visitante
(masculino ou feminino);
3. informação sobre a idade (nas aulas, por
exemplo 15-20, 20-30, etc.);
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4. informações relativas aos interesses
específicos do visitante (com base em dados
fornecidos pelo painel de controle
administradores do Google Analytics você pode
obter informações sobre os principais interesses
dos visitantes, por exemplo, passatempos
criativos, música, esportes e outros );
5. Endereço da web da plataforma visitada em
tempo real pelo visitante.
Em nenhuma circunstância os administradores
coletarão informações como:
a. nome e sobrenomes de seus visitantes;
b. data de nascimento dos visitantes;
c. endereço de endereço, endereço, número de
telefone e contatos de e-mail dos visitantes;
d. Outros dados sensíveis semelhantes.

3.2 Por que coletamos esses dados?

Nós coletamos dados do tipo referido melhorar
constantemente a qualidade dos serviços que
prestamos, e para promover produtos ou
serviços que são tão relevantes quanto possível
às necessidades dos nossos visitantes. Usamos o
Google AdSense para promover esses produtos
e serviços.
3.3 É obrigatório fornecer esta informação?
Não é obrigatório fornecer quaisquer dados,
mas é um prazer para informar os visitantes
que, enquanto todos os navegadores web
permitem desabilitar os cookies (ponto 4), a
nossa plataforma está intimamente conectados
ao serviço Google Analytics, portanto, mesmo
desativando cookies. O serviço continuará
coletando os dados anteriores. O usuário que
não deseja, por qualquer motivo, realizar tal
coleta de datos debe abstenerse de navegar por
el sitio Imagens.lol.
3.4 Se você deseja excluir os dados coletados?
A Imagens.lol não é a proprietária do
processamento de dados pessoais, pois, como

amplamente expresso nos pontos anteriores, não
armazenamos dados fisicamente em nenhum
servidor de nossa propriedade ou em serviços de
hospedagem específicos. Para solicitar mais
informações, envie um email para:
postmaster@Imagens.lol em relação a:
"Corretagem para o gerenciamento de dados
pessoais" e gentilmente dirija-se ao
administrador e processo Di Menza em 72 horas.
4. Cookies
4.1 O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que os
sites visitados pelos usuários enviam para seus
terminais ou dispositivos, onde são armazenados
para serem transmitidos aos mesmos sites em
visitas subsequentes.
Os cookies (e / ou tecnologias semelhantes, como
tecnologias SDK para o mundo móvel) podem ser
armazenados permanentemente (cookies
persistentes) no dispositivo ou ter uma duração
variável; na verdade, eles podem ser cancelados
fechando o navegador ou ter uma duração
limitada para cada sessão (cookies de sessão). Os
cookies do Imagens.lol são instalados
exclusivamente em sites e softwares de terceiros,
como o CookieConsent (mais informações sobre
o CookieConsent neste endereço). Os cookies são
usados para finalidades diferentes, conforme
especificado abaixo. Para as atividades de criação
de perfis, os dados pessoais coletados através de
cookies são processados durante um período
máximo de 12 meses a partir do momento em
que o consentimento para o processamento é
concedido. Abaixo você encontrará todas as
informações sobre os cookies instalados através
do site e / ou aplicativos relacionados e as
informações necessárias sobre como gerenciar
suas preferências em relação a eles. Lembramos
que nossa plataforma é compatível com os
navegadores e / ou aplicativos identificados
abaixo, a fim de fornecer um serviço adequado.
Para obter os melhores resultados,
recomendamos que você baixe a versão mais
recente do seu navegador. Lembramos que
Imagens.lol não pode garantir o correto
funcionamento do serviço e a eficácia das
indicações contidas nesta informação para
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versões anteriores de navegadores não
compatíveis.
4.2 Dispositivos e navegadores compatíveis
O site Imagens.lol é compatível com os seguintes
navegadores e as respectivas versões posteriores:

breves, mover a página que abriga o banner ou
clicar em qualquer um dos seus elementos e
pode ser revogada a qualquer momento . Todos
os cookies técnicos não exigem consentimento,
por isso são instalados automaticamente após o
acesso ao site ou serviço.
5. Atualização da informação.

• Google Chrome versão 49.0;
• Firefox 52.0;
• Internet Explorer 11;
• Microsoft Edge;
• Apple Safari 8
S. O. Dispositivos móveis e versões posteriores:
• Android 4;
• iOS 7.1;
• Windows Phone 8.1.

4.3 Cookies de terceiros neste site:
• Google Analytics (informações no ponto 3.1);
• Google AdSense (informações no ponto 3.1);
• Cookie de consentimento (informação no ponto
4.1);
4.4 Como eu excluo os cookies instalados no meu
navegador?
Para eliminar cookies, você deve consultar o
manual do usuário do seu navegador. Cada
navegador da Web entre os admitidos no ponto
4.2 fornece na guia histórico ou no menu de
configuração uma opção para excluir cookies
individuais (específicos do site) ou todos. Existem
também configurações para bloquear os salvos
em cada sessão.
Como ejemplo, presentamos la guía oficial de
eliminación de cookies de Mozilla Firefox
4.5 Consentimento para o uso de cookies.
O usuário fornece o consentimento para o uso de
cookies para criar perfis das seguintes formas:
fechar o banner que contém as informações

Esta informação pode estar sujeita a alterações
de acordo com as leis em vigor.
Este documento também é adequado (sujeito a
qualquer ajuste posterior à questão das
disposições de implementação) ao Regulamento
da UE 2016/679 GDRP (Regulamento Geral de
Proteção de Dados).
Qualquer alteração na informação será
comunicada imediatamente aos visitantes.

