
Termos e condições de envio de mensagens de texto 
 
A mensagem de texto, também conhecida como SMS, é um método que a Fundação de Lions 
Clubs International (LCIF) e Lions Clubs International (LCI) usam para se comunicar com os 
associados de Lions clube e outros indivíduos interessados em receber atualizações sobre a 
organização.  Após optar por receber alertas de mensagens de texto de LCIF/LCI, LCIF/LCI 
pode enviar textos periódicos que podem incluir, mas não se limitam a, atualizações do quadro 
associativo, doações, informações sobre eventos, pesquisas e voluntariado. A frequência de 
envio das mensagens de texto de LCIF/LCI pode variar.  Tomamos todas as medidas apropriadas 
para garantir a segurança das informações que você nos envia nesses programas. 
 
Ao clicar no botão “Cadastrar-se”, você opta por receber mensagens de texto informativas e de 
marketing automatizadas e concorda com o uso de um sistema de discagem automática por 
telefone para gerar mensagens de texto para você.   
 
Depois de coletarmos seus dados pessoais, podemos compartilhá-los todos ou alguns deles com 
terceiros por várias razões.  Por exemplo, compartilhar suas informações dessa forma pode nos 
ajudar a melhorar nossos serviços.  
 
Nenhuma compra é necessária para se qualificar para receber mensagens de texto de LCIF/LCI.  
Embora LCIF/LCI não cobre taxas para receber mensagens de texto, podem ser aplicadas taxas 
de mensagens e dados de sua operadora sem fio.  Quaisquer custos incorridos como resultado são 
de sua responsabilidade.  Consulte seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes sobre o 
recebimento de mensagens de texto.  
 
LCIF/LCI se reserva o direito de encerrar o serviço de mensagens de texto, no todo ou em parte, 
a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. 
 
Para cancelar o serviço de mensagens de texto, basta enviar uma mensagem de texto com a 
palavra-chave STOP após receber uma mensagem. Depois de fazer isso, você receberá a 
confirmação de seu cancelamento e não receberá mais mensagens de LCIF/LCI depois disso. 
 
Você pode ler os Termos de Uso de LCI aqui: https://www.lionsclubs.org/pt/footer/terms-of-use 
 
Você pode analisar as Normas de Privacidade de LCI aqui: 
https://www.lionsclubs.org/pt/footer/privacy-policy 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/footer/terms-of-use
https://www.lionsclubs.org/pt/footer/privacy-policy

