
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1. SOBRE O “NOSSO LAR” E COMO ENTRAR EM CONTATO 
CONOSCO 

O “Nosso Lar” adota este aviso para fornecer transparência aos indivíduos sobre os 
Dados Pessoais que coletamos, como esses dados são usados e como o “Nosso Lar” 
cumpre as leis de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados 
13.709/2018 (“LGPD”).  Se você tiver alguma preocupação com privacidade ou dúvidas 
sobre como seus dados pessoais são usados, sinta-se à vontade para entrar em 
contato conosco. Se você deseja exercer sua proteção de dados direitos, tiver alguma 
dúvida ou precisar de mais informações sobre este aviso de privacidade ou o 
processamento de seus dados pessoais pelo “Nosso Lar”, entre em contato conosco 
pelo e-mail dalva@usetecnologias.com.br 

2. PROPÓSITO  

Esta política define as diretrizes que nortearão as normas e padrões que tratam da 
proteção da informação, abrangendo sua geração, utilização, armazenamento, 
distribuição, confidencialidade, disponibilidade e integridade, independentemente do 
meio em que ela esteja contida. Ele serve como um documento de política central da 
Sociedade Crista Maria e Jesus com o qual todos os funcionários e contratados estão 
familiarizados e define ações e proibições que todos os usuários devem seguir. A 
política fornece aos responsáveis de TI políticas e diretrizes relativas ao uso aceitável 
de equipamentos de tecnologia, e-mail, conexões de Internet, correio de voz, fax, 
recursos de tecnologia futuros e processamento de informações.   

3. ESCOPO DESTE AVISO DE PRIVACIDADE  
 

Este documento de política define requisitos de segurança comuns para todos 
os funcionários e voluntários que criam, mantêm, armazenam, acessam, 
processam ou transmitem informações. Esta também se aplica a recursos de 
informação pertencentes a terceiros, como contratantes da OSC, entidades do 
setor privado, nos casos em que tenha o dever legal, contratual ou fiduciário de 
proteger tais recursos enquanto estiver sob custódia da OSC. Em caso de 
conflito, aplicam-se as medidas mais restritivas. Esta política abrange o 
sistema que é composto por vários hardwares, softwares, equipamentos de 
comunicação e outros dispositivos projetados para auxiliar OSC na criação, 
recebimento, armazenamento, processamento e transmissão de informações. 

  



Este Aviso de Privacidade se aplica a: 

• Todas as comunicações eletrônicas com o “Nosso Lar”, incluindo a visita ao 
nosso website ('Website'); 

• Dados pessoais que recebemos de qualquer pessoa que solicite informações ou 
interaja conosco; 

• de trabalho com o “Nosso Lar”; 
• Nossas atividades de marketing, incluindo gestão de sócios, eventos e 

conferências; 
• Nossa coleta e uso de informações no curso normal de nossas atividades. 

Este Aviso de Privacidade está sempre sujeito aos requisitos da legislação local 
aplicável. 

4. DIRETOR(A) DE PRIVACIDADE (DPO) 
 

A OSC estabeleceu um Diretor de Privacidade conforme exigido pela Lei Geral 
de Proteção de Dados. Este Diretor de Privacidade supervisionará todas as 
atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação e 
manutenção das políticas de privacidade da OSC de acordo com as leis 
federais e estaduais aplicáveis. A atual Diretora de Privacidade da OSC é 
Dalva Azevedo, telefone (61)9827-8133  

5. FONTES DE DADOS PESSOAIS 

Coletamos informações de diferentes fontes, dependendo do contexto de suas 
interações com o “Nosso Lar”, por exemplo, quando você visita nosso website, quando 
você visita nossa instituição, quando executa um contrato conosco ou ao candidatar-se 
a uma vaga de emprego. 

Coletamos informações e dados, incluindo informações recebidas direta ou 
indiretamente de você: 

• Dados on-line. Através da utilização do Website, incluindo qualquer informação 
que nos envie e através da nossa utilização de “cookies” – consulte a nossa 
Política de Cookies ; 

• Contato e registro de sócios. Informações fornecidas ao entrar em contato 
conosco ou para registro de sócios; 

• Aplicações de trabalho. Quando se candidata a uma vaga de emprego no 
Nosso Lar; 

• Relações comerciais. Quando fornece ou recebe serviços do “Nosso Lar”, 
geralmente coletamos informações voluntariamente suas ou de terceiros, com 
sua autorização. 
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6. QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS E POR QUÊ 

Dependendo do relacionamento que se tem com o “Nosso Lar” coletamos e usamos 
diferentes tipos de dados pessoais e sensíveis, de acordo com as leis locais.  “Dados 
Pessoais”, conforme usado neste documento, significa todas as informações que 
podem identificar você ou outros indivíduos direta ou indiretamente.  Por exemplo: 

• Nome 
• Endereço residencial 
• CPF 
• Dados bancários 
• e-mail 
• Número de telefone fixo ou celular 

Informações e análises de uso técnico 

Coletamos em nosso Website informações de uso enviadas a nós por seu computador 
ou dispositivo móvel que nos informam como você está usando o Site, incluindo 
informações como o tipo de navegador, endereço IP, idioma do usuário, sistema 
operacional, identificador exclusivo do dispositivo, ou localização. Esta informação é 
recolhida através da utilização de cookies e tecnologias semelhantes.  

Informações de contato para registro de eventos e para responder a perguntas 

Coletamos seu nome, e-mail, cargo, empresa, endereço postal, número de telefone ou 
outras informações que você voluntariamente opte por nos fornecer para inscrição na 
lista de sócios, voluntários, evento ou para enviar informações de marketing conforme 
solicitado. 

Informações de carreira 

Ao se candidatar a um cargo no “Nosso Lar”, coletaremos informações, incluindo, mas 
não se limitando a, seu nome, endereço, número de telefone, histórico de emprego, 
educação, informações de referência, expectativas salariais, requisitos de 
visto/permissão de trabalho e outras informações que o candidato (a) optar por nos 
fornecer. 

Ao fornecer nomes e informações de contato de referências de terceiros em conexão 
com a candidatura a um cargo no “Nosso Lar”, o candidato (a) declara que obteve 
permissão de suas referências para nos fornecer suas informações pessoais. 
Quaisquer fornecedores que contratamos durante o processo de triagem serão 
examinados para garantir que tenham as práticas apropriadas de privacidade e 
segurança. 

 



Informação de negócios 

Quando temos ou estamos desenvolvendo um relacionamento comercial, coletamos 
informações de contato comercial, como: nome, cargo, organização, informações de 
contato e endereço de e-mail. Ao receber ou fornecer serviços, também coletamos 
informações de pagamento. 

7. NOSSO USO DE DADOS PESSOAIS 

Os propósitos para os quais coletamos e usamos seus dados pessoais podem variar 
dependendo do tipo de relacionamento que você tem conosco, como se você for um 
visitante do site, um de nossos clientes ou um candidato a um cargo conosco. 

Quando for necessário para a celebração ou execução de um contrato : 

• Recrutamento. Processamos sua solicitação de emprego para fins de 
gerenciamento de emprego e recrutamento; 

• Voluntariado. Coletamos dados pessoais para o recrutamento de voluntários;  
• Cumprimento de contratos e compromissos. Coletamos dados pessoais para 

desempenhar nossas funções e executando contratos com nossos 
fornecedores; 

• Faturamento e pagamentos; coletamos dados dos representantes apropriados 
de contas a pagar ou a receber 

• Realização de atividades de Marketing. Nossas atividades de marketing 
incluem o envio de boletins informativos, atualizações e outras informações e 
materiais relacionados aos nossos serviços e eventos que acreditamos ser do 
interesse fim da instituição. 

8. RETENÇÃO DE DADOS 

Retemos os dados pessoais apenas pelo período de tempo necessário para cumprir a 
finalidade para a qual os dados foram recolhidos ou para cumprir as obrigações legais. 

De acordo com nossa política de retenção, retemos Dados Pessoais conforme 
necessário para a duração das finalidades descritas neste Aviso de Privacidade e para 
cumprir nossas obrigações legais.  

9. QUEM RECEBE SEUS DADOS 

Não compartilhamos ou divulgamos nenhum dado pessoal seu sem o seu 
consentimento, exceto para os fins especificados neste Aviso ou quando houver uma 
exigência legal. Às vezes, divulgamos seus dados pessoais para cumprir obrigações 
legais a órgãos públicos com os quais mantemos termo de colaboração como o 
Governo do Distrito Federal (GDF) ou órgãos judiciais. 

As informações coletadas podem ser compartilhadas com: 



Provedores de Serviços e Outros Terceiros 

Podemos divulgar suas informações a prestadores de serviços sob contrato que ajudam 
em nossas operações comerciais, incluindo subcontratados que dão suporte à entrega 
de serviços profissionais, de tecnologia ou de comunicação. Quaisquer fornecedores ou 
terceiros que contratamos serão examinados para garantir que tenham as práticas 
apropriadas de privacidade e segurança. 

Obrigações legais 

Podemos divulgar seus Dados Pessoais conforme exigido por lei, como para cumprir 
solicitações legais de autoridades policiais e públicas ou tribunais, quando acreditarmos 
de boa fé que a divulgação é necessária para cumprir tal processo legal ou para 
proteger nossos direitos, proteja sua segurança ou a segurança de outras pessoas, 
investigue fraudes ou responda a uma solicitação do governo. Faremos todos os 
esforços razoáveis para notificá-lo antes de fazê -lo, a menos que estejamos 
legalmente impedidos de fazê-lo. 

10. DESATIVAR COMUNICAÇÕES DE MARKETING 

Você pode desativar suas comunicações de marketing a qualquer momento.  Você 
pode optar por não receber nosso boletim informativo ou outras comunicações de 
marketing seguindo as instruções de desativação em nossos e-mails comerciais ou 
entrando em contato com incluir o e-mail da comunicação. 

11. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS PESSOAIS 

Se você estiver localizado fora do território nacional e interagir com nosso site e 
fornecer dados pessoais, suas informações poderão ser transferidas para outras 
jurisdições.  No entanto, fornecemos as salvaguardas adequadas para garantir o 
mesmo nível de proteção dos seus dados pessoais. 

12. SEGURANÇA 

Tomamos todas as precauções necessárias para tentar manter todas as informações 
obtidas de você seguras contra acesso e uso não autorizados, e revisamos 
periodicamente nossas medidas de segurança. 

Estamos comprometidos em processar seus dados de maneira segura e 
implementamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas projetadas para ajudar 
a evitar que os Dados Pessoais que mantemos sejam comprometidos acidentalmente 
ou deliberadamente. 

Mantemos medidas de segurança técnica, física e administrativa para tentar proteger a 
segurança de seus Dados Pessoais contra perda, uso indevido, acesso não autorizado, 
divulgação ou alteração.  O pessoal autorizado do Nosso Lar e terceiros só terão 



acesso aos seus Dados Pessoais na medida necessária para realizar seu trabalho ou 
prestar seus serviços.   

13. NORMAS NO TRATAMENTO DA INFORMACAO 
 

Definimos regras claras para proteção da informação contra perda, alteração e 
acesso por pessoas não autorizadas, seja qual for o meio em que vier a ser 
armazenada (magnético, correspondências, relatórios, manuscritos etc.). 
Definimos claramente os usuários (empresas, áreas, pessoas etc.) das 
informações, os direitos que cada um tem para acessá-las e os procedimentos 
para protegê-las do acesso por pessoas não-autorizadas, independentemente 
da forma como estiver disponível. 

Toda informação coletada e utilizada apenas para fins profissionais, de interesse 
exclusivo da entidade. Toda informação relevante tem pelo menos uma cópia 
reserva ou outro procedimento eficiente para pronta recuperação em caso de 
perda. Nenhuma informação pode ser acessada, divulgada ou disponibilizada, 
sob qualquer pretexto, sem a devida autorização.  

14. SEUS DIREITOS 
 

Você tem o direito de acessar qualquer informação pessoal que nós tratamos a seu 
respeito, e pode também solicitar informações sobre: 

• Quais dados pessoais temos sobre você 
• As finalidades do tratamento 
• As categorias de dados pessoais em causa 
• Os destinatários a quem os dados pessoais foram/serão divulgados 
• Quanto tempo pretendemos armazenar seus dados pessoais 
• Se não coletamos os dados diretamente de você, informações sobre a fonte 

 
Se você acredita que temos quaisquer dados incompletos ou imprecisos sobre você, 
você tem o direito de nos pedir para corrigir e/ou completar as informações e nos 
esforçaremos para fazê-lo o mais rapidamente possível, a menos que haja uma razão 
válida para não fazê-lo. Caso ocorra esta última situação você será devidamente 
notificado. 

Você também tem o direito de solicitar o apagamento de seus dados pessoais ou de 
restringir o tratamento (quando aplicável) de acordo com a legislação de proteção de 
dados, bem como o direito de se opor a qualquer marketing direto.  
 



Quando aplicável, você tem o direito à portabilidade de dados de suas informações e o 
direito de ser informado sobre qualquer tomada de decisão automatizada que 
possamos usar.  Se recebermos uma solicitação sua para exercer qualquer um dos 
direitos acima, podemos pedir que você confirme sua identidade antes de agirmos com 
base em sua solicitação. Esta confirmação é necessária para garantirmos que seus 
dados estão protegidos e são mantidos em segurança. 
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