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Política de Privacidade – IGOR
QUEM SOMOS
O Instituto Gouvêa dos Reis, inscrita no CNPJ sob nº 08.943.187/0001-79, com endereço
na Rua Trompowsky, nº 181, sala 01, CEP 88015-300, Centro, Florianópolis/SC, endereço
eletrônico (dpo@igor.org.br) e telefone (48 3222-9696), apresenta a Política de
Privacidade referente às informações prestadas no presente endereço eletrônico
(https://igor.org.br/).
O Instituto coleta seus dados pessoais conforme esta Política de Privacidade e com
observância às legislações de proteção de dados, primordialmente a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Esta Política tem por objetivo apresentar de
forma compreensível as informações de uso feito por este Instituto com os dados
pessoais que você nos fornece. Ao navegar neste site, preencher formulários ou deixar
o seu contato, você concorda com esta utilização.
Pedimos que você leia esta Política de Privacidade com cuidado e atenção. Qualquer
controvérsia que possa surgir sobre este assunto, estará sujeita aos termos aqui
expostos.
DAS ALTERAÇÕES
Podemos

alterar

nossa

Política

de

Privacidade

periodicamente.

Portanto,

recomendamos que você a verifique ocasionalmente para garantir que esteja ciente da
versão mais recente que será aplicada a partir do momento em que você acessar este
site. Iremos notificá-lo sobre mudanças que influenciam no tratamento de seus dados.
Última atualização: Novembro/2020

2

DOS DADOS
Através do nosso site coletamos e tratamos dados de colaboradores e voluntários que:
I) preencham o formulário da aba “CONTATO” deste site (https://igor.org.br/),
fornecendo nome, e-mail e telefone; II) nos contatam através do e-mail disponibilizado
pelo Instituto (dpo@igor.org.br) ou telefone (48 3222-9696); III) colaborem com o
Instituto em atividades sociais - uso de imagem; IV) participem dos eventos realizamos
- nome, último sobrenome e e-mail.

Como usamos seus dados pessoais:
Zelamos por cumprir com os princípios que garantam a privacidade de seus dados de
forma que agimos de acordo com o que aqui se apresenta, não compartilharemos ou
venderemos seus dados sem seu consentimento, a menos que exigido por lei ou caso
você nos solicite expressamente. Dos nossos colaboradores, apoiadores e voluntários,
coletamos dados pessoais que se fazem necessários para as finalidades de:
a) Permitir que seja possível o contato para a efetivação de parcerias com seu
consentimento;
b) Informes de campanhas e envio de convites, caso você nos autorize enviar;
c) Controle de inscritos em eventos promovidos pelo Instituto.
Também poderão ser tratadas as imagens dos colaboradores e voluntários conforme
Termo de Cessão anteriormente firmado entre estes e o Instituto que prevê: “A
utilização em material publicitário ou informativo, seja, em comerciais e propagandas
veiculadas em TV, rádio, outdoor, folder, mala direta, anúncios em revistas e jornais,
informativos e materiais internos (banners, cartazes, painéis), vídeos, CD-ROM, Internet,
redes sociais (facebook, instagram, twitter, youtube) e site”.
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DO PRAZO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
Os dados de voluntários e colaboradores que efetivarem parceria com o Instituto serão
armazenados por, pelo menos, 2 (dois) anos. Havendo a exigência de alguma lei nacional
para que os dados sejam arquivados por tempo maior do que o mencionado, será
seguido a exigência da lei.
Manteremos as imagens de voluntários e colaboradores que assinarem o Termo de
Cessão por prazo indeterminado, podendo ser solicitada a revogação do consentimento,
hipótese que será analisada de acordo com o estipulado entre as partes no referido
termo. A solicitação poderá ser feita através do e-mail (dpo@igor.org.br).

PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS
A presente Política não se refere às pessoas com idade inferior a 14 anos. Não temos o
objetivo de recolher, de forma intencional, informações capazes de identificar crianças
e adolescentes. Na hipótese de sabermos que pessoas desta faixa etária nos enviaram
dados pessoais, os eliminaremos imediatamente. Se você é responsável por quem nos
encaminhou tais informações, nos contate para que possamos tomar as medidas
cabíveis.

USO DE SISTEMA DE TERCEIROS
O Instituto não tem responsabilidade pelo tratamento de dados feito em razão do uso
de aplicativos ou sistema de terceiros, mesmo que o acesso possa ter ocorrido através
da utilização de link apresentado em nosso site. O tratamento dos dados feitos por estes
terceiros, estão sujeitos às suas próprias Políticas de Privacidade. Dessa forma, caberá
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ao titular estar atento ao estabelecido nestes documentos de parceiros do Instituto,
qual seja o seguinte:

O usuário deverá ler com atenção a Política de Privacidade do sistema ou aplicativo
fornecido por terceiros, estando informado da isenção de responsabilidade do Instituto
Gouvêa dos Reis sobre o tratamento realizado por seus parceiros.

SEUS DIREITOS
Desde voluntários a colaboradores todos têm o direito de acessar informações sobre os
dados que tratamos e podem requerer esclarecimentos sobre: a) confirmação da
existência de tratamento; b) acesso aos dados; c) correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados; d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial; f) eliminação dos dados pessoais tratados
com o consentimento do titular, com exceções previstas em lei; g) informação das
entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de
dados; h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; i) revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art.
8º da Lei Geral de Proteção de dados.

Das solicitações
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O titular do dado tem direito de acesso aos seus dados, podendo o usuário solicitar uma
cópia de quais dados pessoais o Instituto possui e trata, devendo receber essas
informações em até 30 (trinta) dias após a solicitação feita.

Pode também o usuário, se acreditar que qualquer dado pessoal seu que tratamos está
incorreto ou incompleto, caso ocorra alguma mudança, ou até mesmo quando o
Instituto estiver com os dados desatualizados, solicitar a correção dos dados por meio
do e-mail dpo@igor.org.br. Se por algum motivo não for possível proceder à alteração,
você será devidamente notificado.

Havendo previsão na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem a prerrogativa de
requerer a exclusão dos seus dados pessoais, bem como de restringir o tratamento.
Atentando-se ainda o direito de negar o recebimento de informações de marketing
direto.

Os dados podem ainda ser bloqueados, eliminados ou anonimizados. Caso você discorde
da forma pela qual tratamos seus dados pessoais, entre em contato conosco
(dpo@igor.org.br).

Caso o titular do dado entenda que seus dados estão sendo tratados em
desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e após análise, o Instituto
concordar com os fundamentos apresentados, estes serão imediatamente bloqueados,
eliminados ou anonimizados.
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O titular dos dados que tem por fundamento o consentimento pode revogá-lo, dentro
dos limites estabelecidos pela lei. Basta, enviar por escrito a solicitação através do email dpo@igor.org.br.

Se você ainda considerar que seus dados estão sendo tratados em desconformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados, é assegurado a todo titular de dados pessoais o
direito de peticionar em relação aos seus dados pessoais, contra aquele que os detém
perante a ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Os seus dados pessoais são armazenados e mantidos em ambiente controlado e seguro,
não sendo acessíveis a terceiros não autorizados.

