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1. Apresentação
Com o presente documento, queremos tornar públicos nossos processos
relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais e assim garantir aos
titulares dos dados o direito de saber como tratamos seus dados pessoais em
nossas atividades administrativas e de projetos.
Nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (Política) tem
como princípios fundamentais:
1.

o respeito aos seus direitos enquanto titular de dados pessoais;

2. a transparência e a prestação de contas sobre o tratamento de seus dados
pessoais;
3. a busca constante de meios seguros para proteger os seus dados tratados
por nós e manter a privacidade dos mesmos.

2. Sobre o Instituto Peabiru
Somos uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)
brasileira, criada em 1998, com a missão de fomentar o protagonismo de grupos
sociais da Amazônia para a promoção do pleno acesso aos seus direitos
fundamentais. Nossa sede é em Belém, Pará, e atuamos preferencialmente no
bioma Amazônia. No estado do Pará, nossa atenção especial é para três regiões: a
Grande Belém, o Marajó e o Nordeste Paraense.

3. Definições
3.1. Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
Como hoje os dados pessoais são muito importantes para os negócios e são
considerados direitos fundamentais das pessoas, essa lei veio para regular as
atividades de tratamento de dados realizadas pelas diversas organizações.
Ela é a regra do jogo! Por um lado, ela determina os deveres e obrigações das
entidades que realizam tratamento de dados pessoais, e, por outro, define quais
os direitos dos chamados titulares de dados, ou seja, você. A lei estabelece quais
são os seus direitos em relação aos seus dados pessoais.

3.2. Titular de Dados Pessoais
Pessoa física a quem se referem os dados pessoais que são tratados.
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3.3. Dados Pessoais
Qualquer informação que possa ser utilizada, individualmente ou em conjunto
com outras informações, para identificar uma pessoa natural (pessoa física).
Por exemplo: nome, data de nascimento, gênero, RG, CPF, CNH, endereço, e-mail,
número de telefone, profissão, escolaridade, raça/etnia, condições de saúde,
convicções religiosas ou políticas, entre outras.

3.4. Tratamento de Dados
Qualquer atividade que seja realizada com a utilização de dados pessoais, como
coleta,
armazenamento,
arquivamento,
transferência,
processamento,
compartilhamento, utilização, acesso, transmissão, difusão, eliminação, entre
outras.

4. Como coletamos seus Dados?
Nós coletamos seus dados de algumas formas:
●

Se você é beneficiário ou beneficiária de algum de nossos projetos,
coletamos seus dados de identificação e socioeconômicos através de
nossas pesquisas de campo para diagnóstico e avaliação de seu perfil
social,com o objetivo de planejar melhor nossas ações em sua
comunidade/município e também para gerar estudos que contribuam
para a melhoria das condições de vida nesses locais. Algumas vezes, os
dados são coletados em reuniões comunitárias através de listas de
frequência.

●

Se você visita nosso site um “cookie” é inserido em seu navegador por meio
de programas de computador do tipo Google Analytics, entre outros.
Basicamente, esses programas coletam, de forma anônima, o número de
vezes que vocês nos visitou, seu endereço IP, localização geográfica, tipo
de navegador, duração da visita e páginas visitadas.

●

Se você visita nossos perfis em sites de mídias sociais, como Instagram,
Facebook, LinkedIn e Twitter, através destes sites armazenamos dados de
visitação referentes a gênero, faixa etária e localização de acessos.

●

Se você participou de algum evento organizado ou apoiado pelo Instituto
Peabiru e preencheu o formulário de inscrição e/ou de avaliação,
provavelmente seus dados foram coletados e armazenados por nós para
futuros convites.
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●

Se você nos enviar um email ou entrar em contato por algum outro canal,
como por exemplo o WhatsApp, fornecendo seus dados, nós armazenamos
essas informações para manter o histórico da relação e agilizar futuras
interações com o Instituto Peabiru.

5. Quais dados são tratados?
5.1. De beneficiários
Dados de identificação (nome, data de nascimento, local de nascimento),
demográficos (idade, gênero, nível de escolaridade, renda aproximada,
informações sobre a família), de localização (endereço, comunidade, município,
localização georreferenciada), relacionados à produção (área em produção,
atividades agrícolas, mão de obra, entre outras) e de acesso a políticas públicas.

5.2. Visitantes de nosso site e de nossas redes sociais
Em nosso site, são coletadas informações sobre preferências, páginas acessadas e
conteúdos consumidos, tais como vídeos assistidos e/ou arquivos baixados.
Em nossas redes sociais, são coletadas informações referentes ao perfil do
usuário, como nome e link de suas redes sociais. De forma não identificada são
coletados dados referentes a gênero, faixa etária e localização dos perfis
visitantes.

5.3. Participantes em eventos
Informações fornecidas no cadastro e/ou nas avaliações, tais como nome,
telefone, email, número de WhatsApp, endereço, idade e local de origem.

5.4. Pessoas que interagem via demais canais
Podem ser coletados e armazenados dados e documentos fornecidos no histórico
de relacionamento ao contatar o atendimento ao público, o setor administrativo,
financeiro, de recursos humanos ou de projetos.

6. Qual a finalidade da coleta e
tratamento de seus dados?
Os dados coletados em pesquisas de campo servem para mensurar os impactos
de nosso trabalho junto aos beneficiários e comunicar às demais partes
interessadas sobre o progresso dessa dinâmica de transformação social. Na
maioria das vezes, esses dados são agregados e essas informações anonimizadas

4

Instituto Peabiru
Política de Privacidade e Proteção de Dados

e então publicados em forma de estudos e pesquisas para serem debatidos pela
sociedade em geral.
Os dados coletados nos demais canais de relacionamento são usados para
aprimorar a comunicação para o engajamento e mobilização social de nossos
parceiros, públicos e demais partes interessadas em nossas atividades.

7. Como funciona o acesso e o
compartilhamento de seus dados?
Na grande maioria das vezes, apenas nossos colaboradores e terceiros que
prestam serviços em nosso nome terão acesso aos seus dados e informações
pessoais. No entanto, em situações nas quais a coleta de seus dados ocorra em
eventos ou projetos realizados em parceria, seus dados poderão ser
compartilhados com financiadores ou parceiros explicitamente identificados.
Nessas situações, exigiremos a observância à LGPD e à nossa política de
privacidade e proteção de dados, bem como o cumprimento de acordos de
confidencialidade celebrados entre as Partes.
Contudo, nunca venderemos, alugaremos ou repassaremos seus dados
pessoais para terceiros fora desses contextos, a não ser em casos em que essas
informações sejam exigidas judicialmente ou pelo Poder Público.

8. Quais são os seus direitos e
como você pode exercê-los?
Nós garantimos, de forma gratuita, aos titulares de dados, mediante requisição, o
exercício de seus direitos de:
1.

saberem da existência de tratamento de seus dados pessoais em nossa
organização;

2. conhecerem quais dados pessoais seus são tratados;
3. terem seus dados pessoais corrigidos e/ou atualizados em nosso banco de
dados;
4. serem informados sobre com quais organizações seus dados são
compartilhados;
5. revogarem o consentimento fornecido anteriormente;
6. se oporem ao tratamento de seus dados pessoais.
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As solicitações e requisições deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail
meusdados@peabiru.org.br

9. Como seus dados são
armazenados e protegidos?
Todos os dados e informações pessoais coletadas em nossos processos
institucionais serão tratadas em concordância com a LGPD.
O armazenamento dos dados é feito através de programas de computador
hospedados em servidores que adotam as mais modernas técnicas de segurança
e proteção contra tratamento inadequado ou ilícito de dados. Contudo, sabemos
que mesmo adotando tais práticas, não há como garantir 100% de segurança
contra atos criminosos de terceiros ou casos fortuitos/de força maior.

10. Alterações em nossa
política de privacidade
Entendemos que é um desafio constante manter um ambiente organizacional
que respeite os princípios da LGPD e, com isso, os direitos de você, titular de
dados pessoais. Sendo assim, estaremos em aprimoramento constante de nossos
processos de tratamento de dados, o que poderá eventualmente resultar em
ajustes e alterações da presente política de privacidade.

6

