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Política de Privacidade 

A Política de Privacidade do Make an Impact aplica-se apenas para fazer o site Make an 
Impact. O Center for Climate and Energy Solutions detém e gerencia todos os sites do Make 
an Impact e é o único controlador de todos os dados Make an Impact. 

Política da Calculadora de Carbono 
A Política de Privacidade do Make an Impact aplica-se apenas para fazer o site Make an 
Impact. O Center for Climate and Energy Solutions detém e gerencia todos os sites do Make 
an Impact e é o único controlador de todos os dados Make an Impact. A utilização da 
Calculadora de Carbono do Make an Impact é totalmente voluntária. A utilização de outros 
recursos e serviços do Make an Impact não requer participação no serviço da Calculadora da 
Pegada de Carbono. Dependendo das configurações do parceiro, para utilizar a Calculadora 
da Pegada de Carbono em nosso site, você pode precisar digitar o seu endereço de e-mail. O 
programa Make an Impact Make an Impact usa essa informação para enviar-lhe informações 
sobre como reduzir a sua pegada de carbono para reduzir as emissões. Make an Impact 
compartilha apenas com o parceiro do nosso programa as estatísticas da calculadora e os 
endereços de e-mail, e NÃO compartilha informações com terceiros fora da parceria do 
programa. Você pode entrar em contato com a equipe do Make an Impact através do e-mail 
makeanimpact@c2es.org.  

Aviso Legal 
Nós reservamos o direito de divulgar as suas informações pessoais identificáveis conforme 
exigido por lei e quando acreditarmos que a divulgação é necessária para proteger os nossos 
direitos e/ou cumprir com um processo ou ordem judicial. 

Termos de uso 
Este software é fornecido pelos detentores e colaboradores dos direitos autorais “como está” 
e quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado, as garantias 
implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica, são renunciadas. Em 
nenhum evento, o proprietário do direito autoral ou os colaboradores serão responsáveis por 
quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou consequentes 
(incluindo, mas não limitado, a aquisição de bens ou serviços substitutos, perda de uso, dados 
ou lucros; ou interrupção de negócios) causados em qualquer teoria de responsabilidade, seja 
por contrato, responsabilidade objetiva ou ato ilícito (incluindo ou não negligência) decorrentes 
de qualquer forma do uso deste programa, mesmo se avisados da possibilidade de tais 
danos. 

Esta página foi revisada pela última vez em 15 de fevereiro de 2017. Reservamos o direito de 
alterar periodicamente. 
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