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Maná Igreja Cristã é responsável Serviço de Programas Televisivo distribuído 

exclusivamente pela Internet com a designação TV Maná-3 e encara seriamente a 

privacidade e proteção dos dados registados pelos seus utilizadores. 
 

A presente Política de Privacidade regula, em complemento dos Termos e 

Condições Gerais de Utilização, o Serviço de Programas Televisivo distribuído 

exclusivamente pela Internet com a designação TV Maná-3, ou adiante 

simplesmente identificado como TV Maná-3. 

 
1. PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

 
Maná-Igreja Cristã é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos 

dados pessoais dos utilizadores, podendo, no âmbito da sua atividade, recorrer 

a entidades por si subcontratadas ou suas parceiras para a prossecução das 

finalidades aqui indicadas. 
 

Maná-Igreja Cristã assegura aos seus utilizadores privacidade e segurança nos 

dados facultados, tanto na navegação no Website como no Serviço de Programas 

Televisivo TV Maná-3, sendo apenas pedidos e recolhidos os dados necessários, 

conforme indicações explícitas e as opções do seu utilizador. 
 

Para os efeitos do que está previsto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD), informam-se os utilizadores da TV Maná-3, que os dados de 

caráter pessoal que eventualmente facultem serão tratados em conformidade 

com a presente Política de Proteção de Dados. 
 
 

2. RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 
 

Em geral, o Serviço e programas TV Maná-3 pode ser visualizado sem que 

seja necessário revelar qualquer informação pessoal. 
 

Para melhorar a qualidade do serviço e adaptá-lo às preferências dos seus 

utilizadores, TV Maná-3, poderá aceder às informações relativas à navegação 

levada a cabo pelo utilizador. 



 
 

O acesso a estas informações de navegação será efetuada de forma anónima, 

não sendo possível identificar univocamente o utilizador em questão. 
 
 

3. UTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS 
 
 

É objetivo da TV Maná-3 garantir a qualidade e integridade da informação 

fornecida pelos seus utilizadores, tendo para isso implementado as medidas 

necessárias, tanto ao nível tecnológico como organizacional, de forma a manter 

a informação segura, precisa, atualizada e completa. 
 

Em situações específicas e concretas para acesso a determinados serviços ou 

plataformas, poderá ser necessária a recolha de dados pessoais do utilizador, 

através do preenchimento de um formulário disponibilizado no Website da TV 

Maná-3. 
 

Nestas situações, a informação pessoal recolhida é usada exclusivamente pela 

TV Maná-3 e para os fins expressamente indicados no respetivo formulário. 
 

Com o preenchimento de qualquer formulário disponível no Website da TV 

Maná-3, o utilizador aceita expressamente o tratamento e a inclusão dos dados 

recolhidos para os efeitos mencionados no referido formulário. 
 

Durante o processo de recolha de dados, e em cada lugar em que tais dados 

sejam solicitados, o utilizador será informado, quer mediante uma hiperligação, 

quer mediante a inclusão das menções oportunas no próprio formulário, sobre 

o caráter obrigatório ou não da recolha de dados. 
 

Se o utilizador, ao preencher qualquer formulário disponibilizar dados de 

terceiros, esse ato é da sua inteira responsabilidade, sendo importante informar 

o terceiro sobre tudo o que está estabelecido nesta cláusula e ter obtido o seu 

consentimento prévio para tal. 
 

TV Maná-3 informa que, através das suas redes sociais, ou redes sociais por si 

criadas, serão publicados eventos, passatempos, promoções, campanhas ou 

qualquer outro tipo de informações relacionadas com os conteúdos difundidos 

no serviço de programas. 
 

O utilizador aceita ser destinatário de tais informações pelo mero facto de ser 

“amigo” ou seguidor” da TV Maná-3 nas redes sociais. 



Se o utilizador não quiser receber estas informações nos seus perfis das redes 

sociais, deverá deixar de seguir a TV Maná-3 nas mesmas. 
 
 

4. OUTROS SITES 
 

Quando os utilizadores usam a funcionalidade de pesquisa ou links e acedem a 

outros sites ou canais Web, os seus dados pessoais poderão ser recolhidos e 

tratados por tais sites ou canais. 
 

TV Maná-3, não tem qualquer controle sobre estes outros Websites, não se 

aplicando esta Política de Privacidade nesses casos. 
 

Assim, apelamos que tome regularmente precauções, que possibilitem maior 

segurança enquanto utiliza a Internet. 
 
 

5. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

TV Maná-3 reserva-se o direito de a qualquer altura proceder a reajustamentos 

ou alterações à presente Política de Privacidade. Estas alterações serão 

devidamente publicitadas no Website através do qual se acede ao Serviço de 

Programas TV Maná-3. 

 
6. DIREITOS DO UTILIZADOR PARA O TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS 

 
TV Maná-3 garante aos utilizadores, a todo o momento, o exercício dos seus 

direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição, limitação e portabilidade 

relativamente aos dados pessoais facultados, nos termos dispostos no RGPD. 

 
Os utilizadores do Website e Serviço de Programas TV Maná-3 poderão exercer 

tais direitos remetendo um pedido expresso, para qualquer um dos seguintes 

endereços, que deverão ser utilizados única e exclusivamente para este efeito. 

 
• E-mail: info@tvmana3.com 

 
• Correio Postal: Estrada da Paiã, Quinta da Cabaça 2B, 1.º andar, 2675-178 

Pontinha 



Maná-Igreja Cristã compromete-se a utilizar os dados pessoais facultados em 

conformidade com as finalidades indicadas nesta Política de Proteção de 

Dados, respeitando a sua confidencialidade, assim como a cumprir a sua 

obrigação de os guardar e adotar todas as medidas para evitar a alteração, 

perda, tratamento ou acesso não autorizado. 


