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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE DADOS 

 

Esta Política de Privacidade e Segurança de Dados (“Política”) define as diretrizes para 

o tratamento e proteção das informações pessoais coletadas durante o acesso, cadastro 

e uso do website, oferecida por Instituto Tiago Camilo (“ITC”), com sede na Rua Dr. 

Alceu de Campos Rodrigues, Nº 342, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 

Paulo - SP, sendo registrada sob o CNPJ de número 15.865.120/0001-29. Os 

responsáveis pelo projeto podem ser contatados pelo e-mail 

contato@institutotiagocamilo.org.br e pelo telefone (11) 3473-8109. 

A presente Política foi editada em atenção à legislação aplicável, qual seja, o Marco Civil 

da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 

13.709/2018 ou “LGPD”), e está pautada no compromisso de transparência junto aos 

nossos apoiadores e seguidores. Outros sites que possam ser acessados através de 

links eventualmente disponibilizados neste site, podem ter políticas de privacidade 

diferentes desta, e, portanto, sujeitos a outras regras e condições. 

 

ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O ITC se reserva o direito de a seu exclusivo critério, modificar esta Política, incluindo 

novas regras, condições e/ou restrições, devendo comunicar isso ao usuário através 

das plataformas de uso do Serviço. A continuidade do acesso e/ou uso do Serviço pelo 

usuário implicará em automática aceitação de eventuais atualizações desta. 

 

DADOS COLETADOS E SUA FINALIDADE 

Ao visitar o nosso site institucional e plataformas, bem como utilizar as funcionalidades 

e ações por meio deles oferecidas, o ITC coleta automaticamente ou você fornece 

diretamente alguns dos seus dados pessoais. Essa coleta é realizada a partir do 

momento em que você acessa o ambiente do site. O ITC também pode receber seus 

dados pessoais de parceiros que apoiam na manutenção e operacionalização do site. 

Os dados pessoais coletados pelo ITC são: 

• Dados informados com o preenchimento de informações no site: dados cadastrais e 

de contato, como nome, documento de identificação, endereço, data de nascimento, e-

mail e telefone; 
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• Dados decorrentes da navegação no site: cookies, endereço IP, interações realizadas 

e perfil de uso do site e de suas funcionalidades e dados técnicos, como informações 

de URL, de conexão de rede, do provedor; e 

• Dados do dispositivo utilizado para navegação: tais como ID, sistema operacional, 

navegador e modelo, e dados de geolocalização do dispositivo caso autorizada a coleta 

pelo visitante/usuário. 

 

ARMAZENAMENTO E USO DOS DADOS 

As informações capturadas ficarão armazenadas e obedecem a padrões rígidos de 

confidencialidade e segurança, tais como a criptografia. Entretanto, é importante que o 

usuário tenha ciência de que pela própria natureza e características técnicas da Internet, 

essa proteção não é infalível e encontra-se sujeita à violação pelas mais diversas 

práticas maliciosas. Tais informações serão utilizadas internamente para fins 

operacionais e estratégicos, envolvendo a administração da plataforma, incluindo, 

dentre outras hipóteses, realização de estatísticas e estudos, análise de tráfego, 

administração, gestão, ampliação e melhoramento das funcionalidades do Serviço, para 

customização. Os números de cartões de crédito ou débito fornecido pelos Usuários são 

utilizados somente no processamento dos pagamentos dos Serviços prestados, não 

sendo armazenados em banco de dados. 

 

PRAZO DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

No que tange aos dados cadastrais fornecidos pelos usuários da plataforma, estes serão 

armazenados em servidor próprio, de modo seguro e protegido contra perdas, má 

utilizações e acessos não autorizados. Estes dados serão utilizados somente para a 

finalidade específica das quais foram coletados e autorizados. Os demais dados 

coletados serão armazenados enquanto forem necessários para a atividade dos 

usuários. 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS 

Os dados pessoais coletados pelo ITC poderão ser compartilhados com empresas e 

terceiros parceiros e/ou apoiadores, bem como com autoridades públicas e órgãos 

reguladores, sempre que requisitado em razão de obrigação legal e/ou ordem judicial. 
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De acordo com os termos desta Política, os dados pessoais serão compartilhados pelo 

ITC em cumprimento aos seus objetivos e atividades sociais, com uma base legal válida, 

e em atenção aos termos e condições das normativas e regramentos aplicáveis, 

inclusive, sem se limitar, os termos desta Política. 

O compartilhamento de dados pessoais pelo IAS pode ocorrer com: 

• Parceiros: empresas e instituições com as quais o ITC tenha relacionamento em razão 

dos seus objetivos e atividades sociais, para fins de execução de ações e atividades 

oferecidas no site e outras comunicações do ITC, para envio de notificações e 

comunicações de natureza comercial, relacionadas aos parceiros e/ou apoiadores 

institucionais do ITC, aprimoramento dos conteúdos, geração de estatísticas, estudos, 

pesquisas e levantamentos pertinentes às atividades e comportamento no uso do site, 

cumprimento de ordem judicial ou administrativa, de autoridade competente ou de órgão 

fiscalizador, e cumprimento de obrigação legal ou regulatória; 

• Terceiros prestadores de serviços: empresas que fornecem serviços de hospedagem, 

de tecnologia da informação, de comunicação, de serviços estatísticos e de consultoria 

especializada em dados, para fins de apoio técnico na disponibilização do site 

institucional; e, 

• Autoridades públicas e órgãos reguladores: entes fiscalizadores das atividades do ITC 

e do cumprimento das legislações aplicáveis. 

O compartilhamento observará as melhores práticas de segurança e privacidade 

disponíveis para garantir a integridade e confidencialidade dos seus dados pessoais.  

 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS 

Por meio do e-mail contato@institutotiagocamilo.org.br, você poderá exercer os direitos 

garantidos aos titulares de dados pessoais pela legislação aplicável, tais como acesso 

aos dados, correção dos dados, bloqueio e/ou eliminação dos dados, confirmação de 

tratamento, informações sobre compartilhamento e informações sobre consentimento e 

revogação, portabilidade de dados e oposição. 

Para o exercício dos direitos legais, o ITC solicitará a comprovação da identidade, como 

uma medida de segurança e, após, responderá em até 15 (quinze) dias, de acordo com 

a complexidade da solicitação. 
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FALE CONOSCO 

Em caso de dúvidas, sugestões ou comentários sobre as nossas práticas de privacidade 

e tratamento de dados pessoais, ou, ainda, sobre os termos deste documento, por favor, 

entre em contato conosco pelo e-mail contato@institutotiagocamilo.org.br. 

 

Esta Política foi alterada pela última vez e publicada no site institucional em março de 

2022. 


