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Política Privacidade

A sua privacidade é importante para nós. É política da FENAPESTALOZZI
respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos
coletar no site FENAPESTALOZZI, e outros sites que possuímos e operamos.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas
para lhe fornecer um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu
conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos
coletando e como será usado.
A FENAPESTALOZZI poderá coletar informações de navegação ou Dados
Pessoais de forma automatizada, a partir de cookies. Os cookies são pequenos
arquivos que podem ou não ser adicionados no seu terminal e que permitem
armazenar e reconhecer dados da sua navegação.
Em sua navegação no Site da FENAPESTALOZZI, poderão ser utilizados
cookies essenciais, que servem para reconhecer um determinado Usuário,
possibilitando o acesso e utilização do Site e/ou Aplicativo com conteúdo restrito
e proporcionando experiências de navegação mais personalizadas.
Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer
o serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso,
divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados.
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com
terceiros, exceto quando exigido por lei.
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós.
Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites
e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de
privacidade.
Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais,
entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados.
O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas
práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma
dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre
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em contato conosco, através do nosso encarregado de dados pelo e-mail
fenapestalozzi@gmail.com.
Os conceitos de “Tratamento”, “Controlador(a)”, “Operador(a)”, “Titular de
Dados” e “Dados Pessoais” são utilizados de acordo com as definições da LGPD.
Compromisso do Usuário
O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação
que a FENAPESTALOZZI oferece no site e com caráter enunciativo, mas não
limitativo:
a) Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé a
à ordem pública;
b) Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, ou
casas de apostas legais (ex.: Betano), jogos de sorte e azar, qualquer tipo
de pornografia ilegal, de apologia ao terrorismo ou contra os direitos
humanos;
c) Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares)
do FENAPESTALOZZI, de seus fornecedores ou terceiros, para introduzir
ou disseminar vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas de
hardware ou software que sejam capazes de causar danos anteriormente
mencionados.
d) A FENAPESTALOZZI toma todas as providências técnicas e
organizacionais para proteger os Dados Pessoais dos Usuários do Site
contra perda, uso não autorizado ou outros abusos, garantindo um nível
de segurança compatível com as atividades realizadas pela Entidade.
e) A FENAPESTALOZZI não transfere Dados Pessoais coletados no Brasil
para outros países. A FENAPESTALOZZI tem sua sede no Brasil e os
Dados Pessoais que coleta são mantidos e em servidores localizados no
território nacional.
Direito dos usuários e Titulares de dados pessoais
Ao utilizar o Site e fornecer os seus Dados Pessoais a FENAPESTALOZZI, a
Entidade assegurará os direitos previstos na em Legislação de Proteção de
Dados Aplicável, a saber:
a) Acesso: Ter ciência das informações e Dados Pessoais sobre o Usuário
Tratados pela Entidade.
b) Correção: Solicitar a correção dos Dados Pessoais do Usuário
armazenados no Site ou unidade.
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c) Solicitação de anonimização, bloqueio ou eliminação: Solicitar a
anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais excessivos,
desnecessários ou Tratados em desconformidade com a LGPD, caso em
que a FENAPESTALOZZI conduzirá uma análise para verificar o excesso
ou qualquer desconformidade no Tratamento de Dados Pessoais e, em
caso de confirmação dessa desconformidade, cumprirá com a solicitação
efetuada.
d) Exclusão do Cadastro: Solicitar a exclusão do cadastro realizado no Site.
Neste caso, é possível que alguns Dados Pessoais permaneçam
armazenados para cumprimento das obrigações legais ou para exercício
dos direitos da Entidade.
e) Revogação do Consentimento: Revogar o consentimento fornecido para
algumas funcionalidades, por meio da ferramenta de opt-out.
f) Revisão das decisões automatizadas: Solicitar a revisão de uma decisão
exclusivamente automatizada e que afete os seus interesses.
Caso seja necessário, entre em contato com o Encarregado de Dados pelo email fenapestalozzi@gmail.com para o exercício dos direitos previstos nesta
Seção.
Período de armazenamento dos dados pessoais
Os Dados Pessoais coletados pela FENAPESTALOZZI serão objeto de
Tratamento somente pelo tempo que for necessário para cumprirmos com as
finalidades para as quais os coletamos, inclusive para fins de cumprimento de
quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas, defesa em
processos administrativos ou judiciais ou requisição de autoridades
competentes.
Todos os Dados Pessoais coletados serão excluídos quando o Usuário assim
requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para a
prestação de serviços pela Entidade.
Entretanto, a FENAPESTALOZZI poderá manter quaisquer Dados Pessoais,
mesmo após pedido de exclusão do Usuário, quando existir qualquer outra razão
para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados,
ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos da Entidade.
Para determinar o período de retenção adequado para os Dados Pessoais,
consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos Dados Pessoais,
o risco potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da divulgação
dos Dados Pessoais, a finalidade de processamento dos Dados Pessoais e se
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podemos alcançar tais propósitos através de outros meios, bem como os
requisitos legais aplicáveis.
Contato
Caso tenha alguma dúvida com relação a nossa Política de Privacidade ou sobre
como tratamos os seus Dados Pessoais, por favor, entre em contato conosco
enviando um e-mail para fenapestalozzi@gmail.com.
Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se
houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais
seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você
usa em nosso site.
A FENAPESTALOZZI se reserva o direito de periodicamente modificar esta
Política de Privacidade de maneira unilateral, comprometendo-se a prontamente
atualizar o Site e/ou o Aplicativo com a nova versão da Política de Privacidade.

Esta política é efetiva a partir de Julho/2021.
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