Política de Privacidade
1. Sobre esta política de privacidade
Na ABBR, garantimos a proteção das informações que você nos fornece. Os pronomes “nós” ou “nos” são
referentes a ABBR.
Esta política de privacidade foi elaborada de acordo com a legislação européia pertinente de proteção de
dados, incluindo as diretrizes nacionais relacionadas, como o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa
do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, Lei de Proteção de Dados Pessoais e o Regulamento
Geral de Proteção de Dados.
Esta política de privacidade define como a ABBR coleta, usa e armazena dados pessoais através de seu
site: https://abbr.org.br/
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco usando o site acima ou através do email abbr.org.br
2. Quando coletamos informações sobre você?
Nós coletamos informações:
- quando você as fornece a nós diretamente;
- quando você as fornece a nós indiretamente;
- quando você as fornece a nós através das redes sociais;
- quando você usa nossos websites ou aplicativos, através de cookies.
DIRETAMENTE
Você nos fornece informações pessoais quando: se torna um doador, independente da forma ou
regularidade das doações ( mensal ou única, através do site, call-center, ação nas ruas, mala-direta,
pagamento de boleto entre outras possibilidades que possam vir a surgir), se inscreve para um de nossos
eventos, se comunica conosco, se inscreve em boletins informativos (newsletter) por e-mail e deixa um
comentário em nossas redes sociais.
INDIRETAMENTE
Podemos receber suas informações pessoais por meio de organizações ou plataformas de captação de
recursos, se você afirmar estar apoiando a ABBR e com o seu consentimento. Por favor, verifique as
políticas de privacidade de cada empresa sempre que você fornecer seus dados a terceiros.
Podemos obter suas informações pessoais por meio de outras organizações, desde que estas assegurem
que os dados foram obtidos mediante autorização prévia. Por favor, verifique as políticas de privacidade
de cada empresa sempre que você fornecer seus dados.

REDES SOCIAIS
Podemos obter informações sobre você a partir de suas contas ou serviços de mídia social. Facebook e
Twitter são alguns dos exemplos. Podemos fazer isso se você tiver definido as configurações da sua
conta para nos dar permissão. Por favor, verifique suas configurações e as políticas de privacidade da
rede social para obter mais detalhes.

COOKIES
Usamos “cookies” para identificá-lo quando você visita nosso site.

O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são transferidos do site para o seu computador, telefone ou
tablet. Os sites armazenam cookies no seu navegador de Internet (Chrome, Firefox ou Internet Explorer,
por exemplo) quando você visita alguma página. Toda vez que você retorna e navega pelo site, ele pega
esses arquivos de informação. Existem vários tipos de cookies e cada um deles tem funções e usos
diferentes. Alguns cookies podem ser realmente úteis e a maioria dos sites depende deles para funcionar
corretamente e entender o que os usuários fazem quando visitam o website.
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MSF pode coletar e analisar informações sobre o uso geral e individual do(s) nosso(s) site(s), tais como
domínio, cliques, páginas visitadas, o site pelo qual o visitante chegou ao nosso site e a duração da sua
visita. Nós usamos cookies, pequenos arquivos de armazenamento de dados, para saber a frequência de
uso e número de usuários em nosso site. Os cookies não armazenam informações pessoais sem que
você as tenha fornecido e não coletam informações registradas em seu computador. O uso de nosso
website é possível sem cookies. A maioria dos navegadores são inicialmente configurados para aceitar
cookies.
Você pode controlar e/ou excluir cookies a qualquer momento. Você também pode apagar todos os
cookies que já estão no seu computador. A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente,
mas você deve poder alterar o navegador para evitar isso. Se você quiser saber como fazer isso, por
favor, olhe no menu de ajuda do seu navegador. Mais informações estão disponíveis nos seguintes sites:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pt
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
- Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Além disso, a maioria dos navegadores oferece módulos ou procedimentos que permitem que você
cancele a coleta de dados.

Empregos
Pesquisando sobre oportunidades de emprego ou para voluntariado com a ABBR, pode ser que seja
pedido algum dado pessoal para sua identificação (como nome completo, endereço, número de telefone,
endereço de email e outros tipos de informação para o processo seletivo, como curriculum vitae).
Qualquer informação fornecida em um processo seletivo é privado, e só será analisada pela ABBR para a
seleção.

Links Externos
Nosso site contém links para outros sites, e seu conteúdo não é responsabilidade de da ABBR. O fato de
um link estar nesta página não representa endosso, autorização, apoio ou afiliação com o referido site.
Esteja ciente que a ABBR não é responsável pelas Políticas de Privacidade de outros sites. Nossas
Políticas de Privacidade se aplicam somente para as páginas no nosso domínio, independente de
quantos links possam haver para páginas externas.

3. Quais informações coletamos?
Se você entrar em contato conosco, nós podemos coletar o seu:
- Nome
- E-mail
- Número de telefone fixo ou celular
- Endereço
Quando você se torna um doador da ABBR precisaremos coletar seu CPF, dados bancários ou de cartão
de crédito e a sua data de nascimento, para confirmar que você tem mais de 18 anos. Todos os dados
bancários e de cartão de crédito são armazenados em um banco de dados criptografado ao qual somente
profissionais autorizados têm acesso. Dentro da política de TI, está previsto que cada funcionário terá um
nível de acesso à informação coerente com o que é necessário ao seu trabalho.
Quando você nos envia informações de pagamento através de formulário on-line em nosso site, as
informações são transmitidas usando o protocolo https e protegidas por um alto grau de criptografia.
Exigimos que todos os processamentos de crédito e transações de cartão recebidas em nosso nome
atendam os seguintes padrões: criptografia de nível alto (RC4, chaves de 128 bits), homologado pela
Amazon.
A ABBR pode, eventualmente, armazenar as sessões de usuários para analisar seu comportamento
dentro do site e verificar informações relevantes para melhorar sua usabilidade. Informações sensíveis,
como dados de pagamento, continuam operando com base nos mais altos níveis de criptografia.

4. Como usamos suas informações?
Como regra geral, os seus dados pessoais não serão utilizados para qualquer outra finalidade que não
aquela para a qual eles foram voluntariamente fornecidos a nós. Seus dados pessoais são
compartilhados ou transferidos a terceiros se tal transferência ou compartilhamento for autorizado por
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você ou se for necessário para atingir as finalidades para as quais você os forneceu a nós. Isso significa
que podemos compartilhar seus dados pessoais com provedores de serviços que nos ajudam a cumprir
nossos objetivos. Por exemplo, registrando-se em nossa newsletter, você consente que seus dados
pessoais (nome e e-mail) sejam processados com a finalidade de enviar e-mails a você. Os dados
pessoais também podem ser compartilhados com terceiros quando exigido por lei ou por uma ordem
judicial.
Nós usamos seus dados para:
- lidar com suas dúvidas e solicitações;
- processar e reconhecer suas doações;
- manter um registro de seu relacionamento conosco;
- enviar atualizações, marketing e comunicações de MSF;
- entender como podemos melhorar nossos serviços e informações;
- analisar nossa atividade de captação de recursos.
Como usamos seus dados depende do porquê você os está fornecendo a nós:
FORMULÁRIOS ONLINE E FEEDBACK
Usaremos suas informações pessoais para responder às suas perguntas, solicitações ou registrar você
em eventos.
PESQUISAS
Utilizamos pesquisas para entender quem visita nossos sites e como eles são usados, ajudando-nos a
criar um conteúdo melhor para você e a tornar nossos sites mais fáceis de serem usados.
Podemos pedir seu endereço de e-mail se você estiver feliz em participar de futuras pesquisas ou testes.
Só usaremos isso para pedir que você nos ajude com esses tipos de solicitações.
DOAÇÕES
Usamos suas informações para processar e manter um registro de suas doações, de acordo com a
legislação sobre retenção de dados.

MARKETING DIRETO
Usamos ações de marketing direto (voltadas e customizadas para você) para informar a você o que MSF
está fazendo e como o seu apoio faz a diferença. Podemos usá-lo para pedir sua ajuda para captar mais
recursos ou para outro tipo de apoio.
Nós lhe enviaremos marketing direto por correio, a menos que você indique que não quer receber nossos
contatos dessa maneira. Enviamos essas comunicações com base no interesse legítimo de fazê-lo ou se
você consentiu em recebê-las. Consulte a seção "Base Legal Para Processamento de Dados" abaixo para
obter mais informações sobre o assunto.
Também lhe enviaremos marketing direto por e-mail, SMS e telefone, se você consentir em receber
nossos contatos dessa maneira.
No rodapé de cada e-mail, há maneiras de desativar ou atualizar suas preferenciais em nosso marketing
direto. Você pode optar por sair a qualquer momento.
Tudo bem se você não quiser receber mais notícias. Apenas avise-nos através do email abbr@abbr.org.br
REDES SOCIAIS
Podemos usar informações públicas disponíveis no seu perfil para direcionar postagens específicas que
possam lhe interessar. Nunca solicitaremos informações pessoais ou confidenciais por meio de nossas
redes sociais. Podemos repassar ou compartilhar suas postagens em mídias sociais se forem
relacionadas a ABBR e ao nosso trabalho. Podemos responder a perguntas, consultas ou comentários
deixados em nossos canais de mídia social. Podemos usar informações encontradas em seu perfil para
nos ajudar a respondê-las.
Verifique suas contas de mídia social se quiser alterar as informações que você tornou públicas. Nossos
sites usam botões de compartilhamento que compartilham nossas páginas em plataformas de mídias
sociais. Use esses botões segundo seu próprio critério. As plataformas de mídias sociais podem rastrear
esses compartilhamentos através de suas contas.
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5. Quem tem acesso aos seus dados?
PROFISSIONAIS TREINADOS
Sua informação apenas fica acessível para profissionais treinados. Como regra geral, seus dados
pessoais só serão acessíveis na medida em que isso for necessário para cumprir o propósito para o qual
foram coletados. Por exemplo, os dados que você fornece para doações estarão acessíveis ao nosso
departamento de doações, à nossa equipe de captação de recursos e marketing e aos prestadores de
serviços que forem contratados especificamente para este propósito, se for necessário para processar
sua doação. Fazemos verificações abrangentes dos prestadores de serviços antes de trabalharmos com
eles e verificamos sua adequação aos mecanismos de proteção de dados.
PROCESSADORES DE DADOS
Usamos outras empresas para nos ajudar a gerencia e realizar atividades em nosso nome.
Nós operamos globalmente e podemos ter a necessidade de transferir dados de profissionais que
trabalham em projetos internacionais a países fora do EEA (Espaço Econômico Europeu). Caso o país
para o qual os dados são transferidos não forneça um nível adequado de proteção, nos certificamos de
implementar medidas técnicas e organizacionais para proteger seus dados.

6. Como mantemos suas informações seguras?
Usamos medidas e precauções técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus dados pessoais
e evitar a perda, o uso indevido ou a alteração de seus dados pessoais.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail abbr@abbr.org.br
7. Por quanto tempo guardamos suas informações?
Mantemos suas informações durante o tempo necessário segundo as finalidades definidas acima em
"Como usamos suas informações?". Por exemplo, e como regra geral, mantemos seu e-mail com o
objetivo de enviar um boletim informativo (newsletter) até você cancelar sua inscrição. Se você pedir para
não receber mais nenhum contato nosso, manteremos apenas as informações básicas sobre você em
nossa lista de supressão (inativa) para evitar o envio de materiais indesejados no futuro. Você pode pedir
para sair do nosso banco de dados a qualquer momento e, assim, suas informações serão totalmente
excluídas.

8. Nossa base legal para o processamento de dados pessoais
As organizações precisam de uma base legal para coletar e usar dados pessoais sob a(s) lei(s) de
proteção de dados. A(s) lei(s) permite(m) seis maneiras de processar dados pessoais (e formas adicionais
de dados pessoais sensíveis). Três delas são relevantes para os tipos de processamento realizados por
MSF:
- Consentimento de uma pessoa (por exemplo, para lhe enviar marketing direto por e-mail ou SMS);
- Processamento necessário para o cumprimento de uma obrigação legal (por exemplo, para processar
declarações de grandes doações ou benesses); e
- Nossos interesses legítimos (por favor, leia abaixo para mais informações).
Nossos interesses legítimos incluem:
- Governança de ajuda humanitária; incluindo a entrega de nossos objetivos de ajuda humanitária,
relatórios estatutários e financeiros e outros propósitos de conformidade normativa;
- Administração e gerenciamento operacional; inclusive respondendo a solicitações, fornecendo
informações e serviços, pesquisa, gerenciamento de eventos, administração de voluntários e requisitos de
emprego e recrutamento.
- Captação de recursos e campanha; incluindo a administração de campanhas e doações, e envio de
marketing direto e cartas de agradecimento por correio.
9. Como você pode mudar suas informações e quais são seus direitos?
Contate-nos pelo e-mail abbr@abbr.org.br se você quiser alterar ou atualizar suas informações pessoais.
Você dispõe de diversos direitos nos termos da legislação relativa à proteção de dados:
- Você pode solicitar qualquer informação que tenhamos sobre você. Envie um e-mail
para abbr@abbr.org.br. Para isso, pode ser solicitada uma prova de identidade.
- Você tem o direito de nos pedir para pararmos de usar ou restringir o processamento de seus dados
pessoais.
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- Você pode retirar o seu consentimento para o processamento de seus dados a qualquer momento (onde
tal processamento é baseado no consent
consentimento,
imento, por exemplo, envio de marketing eletrônico direto).
- Se você acredita que nossos registros não estão em dia, você tem o direito de solicitar que os registros
referentes a você sejam atualizados. Para atualizar seus registros, entre em contato cono
conosco usando o email já mencionado.
- De acordo com as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados, você tem o direito de
apagar (“ser esquecido”, ou seja, ter seus dados pessoais excluídos do nosso banco de dados), ou
transferido a outra organização (“portabilidade de dados”).
- Se você tiver alguma dúvida sobre a maneira como seus dados estão sendo usados ou se deseja fazer
uma reclamação, entre em contato conosco usando os meios já mencionados.

10. Quando atualizamos esta política?
Nóss atualizamos esta Política de Privacidade quando é preciso. Se fizermos alterações significativas na
forma como tratamos suas informações pessoais, deixaremos isso claro em nossos sites ou entraremos
em contato diretamente com você.

Última atualização [03/03/2019]]
Todos os direitos sobre este documento pertencem a ABBR.. É estritamente proibido qualquer reprodução
sem consentimento por escrito.
Nossa sede está localizada na Rua Jardim Botânico, 660
660, Jardim Botânico, CEP 22461-000
22461
Rio de
Janeiro, RJ.
Tel.: #55 (21) 3528.6363 Fax: #55 (21) 3528.6398
(21) 99658-3800 - Apenas mensagens!
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