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 Prezado usuário, 

Ao concordar com os termos do uso do Sociedade pelo Sangue, 

também chamado de Socilogue, o usuário terá todos os seus dados 

inseridos no banco de dados do sistema e a senha será criptografada. Ele 

poderá utilizar todas as funcionalidades do seu tipo de usuário. Entretanto, 

o usuário, ao concordar com os termos de uso, estará aceitando envios de 

e-mail e SMS para seu endereço eletrônico e número de celular, 

respectivamente. 

Esses envios de notificação por SMS e e-mail são realizados pelas 

unidades de doação de sangue cadastradas no Socilogue. Contudo, o 

próprio usuário pode solicitar o envio de e-mail quando requisita uma nova 

senha para ele ou quando clica em “Pedir Sangue” para enviar uma 

mensagem para outro usuário. 

Embora o dono da plataforma não se responsabilize por tais ataques, 

o Socilogue contém o certificado SSL, que possibilita ao usuário navegar em 

uma conexão segura, dados trafegados utilizam um sistema de criptografia 

de 256 Bits, além de fazer uso de algumas validações para ataques XSS, 

entre outros. 

Em termos de privacidade, o Socilogue dá a possibilidade de a pessoa 

física definir sua privacidade como pública ou privada. Quando o doador ou 

receptor seleciona a opção “privado” para o grau de privacidade, ele ficará 

visível apenas para as unidades de doação de sangue cadastradas no 

Socilogue, porém se seu grau de privacidade é público, a pessoa física fica 

visível para todos doadores, receptores, unidades de doação de sangue e, 

por fim, a entidade cadastrada a qual informou participar. 

A definição se o usuário é receptor ou doador é realizada durante o 

cadastro da pessoa física. Quando o usuário preenche, durante o cadastro, 

o campo indicando que está impossibilitado de doar por razões de saúde 

e/ou informa peso inadequado para realizar a doação, ele 



automaticamente é cadastrado como receptor no Socilogue. Caso 

contrário, ele é cadastrado como doador. 

Em casos de inserção de conteúdos impróprios, insultos, entre outros 

atos maliciosos; o usuário está propenso a ser excluído do Socilogue. 

Entretanto, se algum usuário sentir-se ofendido com a solicitação de sangue 

de outro usuário ou foto, poderá denunciá-lo para o endereço de e-mail: 

sociedadepelosangue@gmail.com . 

Após a denúncia do usuário ofendido, o administrador do Socilogue 

avalia a punição do usuário ofensor. Ainda assim, ressalta-se que a 

plataforma é criada com o objetivo de contribuir para a sociedade e advertir 

usuários com postura inadequada, porém não temos responsabilidade 

sobre seus atos ofensivos. No entanto, todas as notificações não são 

excluídas, ao menos que o usuário seja excluído. 

Importante também salientar que, ao aceitar os termos de uso, o 

usuário também ficará visível na linha do tempo de fotos da plataforma e 

na sua galeria de fotos, em caso de perfil público, para todos os usuários e, 

em caso de perfil privado, apenas para a unidade de doação de sangue. 

Em relação à galeria do usuário (doador, receptor ou unidade de 

doação de sangue), são de total responsabilidade do usuário: as fotos 

inseridas, conteúdos impróprios que denigrem alguma pessoa cadastrada 

ou não no Socilogue, ou a inserção de fotos sem permissão. 

A unidade de doação de sangue pode inserir qualquer foto no 

Socilogue, inclusive de qualquer usuário cadastrado que concordou com as 

condições de uso. Porém o doador ou receptor tem direito de solicitar que 

a unidade de doação delete a foto. 


