
Política de Privacidade 

No Pequeno Cotolengo Paranaense somos transparentes sobre como usamos         
as informações que você nos fornece.  

Sempre que houver menção aos termos “nós”, “nos” ou “nosso”, estaremos nos            
referindo ao Pequeno Cotolengo Paranaense e quando houver menção aos          

termos “você”, “usuário”, “seu” ou “sua” estaremos nos referendo a você,           

usuário. 

Esta política de privacidade define como coletamos, usamos e armazenamos          

dados pessoais através do site: http://www.pequenocotolengo.org.br 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por meio do e-mail             

contato@pequenocotolengo.org.br 

 

1 – Quais informações coletamos? De que forma? 

Diretamente 

Quando você nos fornece informações pessoais através de: 

- Formulário, newsletter ou contato via e-mail: nome, telefone e e-mail; 

- Faça sua doação: nome, CPF, e-mail, telefone e endereço completo. 

Mídias Sociais 

Podemos coletar dados pessoais por meio do uso das suas redes sociais,            

como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e outros. Você pode alterar as          
permissões de coleta de dados pessoais nas configurações da sua conta. 

Cookies 

Através de cookies, podemos identificar quando você acessa nosso site. Nós           

coletamos informações do usuário, como domínio, páginas visitadas, tempo de          
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permanência, cliques, e por qual meio chegou ao nosso site. Podemos analisar            
seu comportamento para melhorar nossos conteúdos e usabilidade do site. 

Cookies são pequenos arquivos que são salvos no seu computador, tablet ou            
celular por meio do navegador e ajudam a analisar o tráfego de internet. Os              

cookies não armazenam informações pessoais sem a sua autorização e não           

coletam informações registradas em seu computador ou dispositivos. 

Você pode excluir e/ou controlar os cookies a qualquer momento. A maioria            

dos navegadores é configurada para aceitar os cookies automaticamente, mas          
é possível alterar ou cancelar a coleta de dados. 

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/pt-pt/help/17442/windows-internet-explo

rer-delete-manage-cookies 

- Mozilla 

Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/enable-and-disable-cookies-websit
e-preferences 

- Microsoft 

Edge: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4468242/microsoft-edge-browsin
g-data-and-privacy-microsoft-privacy 

- 
Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-

data-sfri11471/mac 

Links Externos 

Nosso site possui links que levam para páginas de outros sites e seu conteúdo              

não é de responsabilidade do Pequeno Cotolengo Paranaense. O fato de um            
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link estar em nossa página, não representa apoio, autorização ou afiliação com            
nosso site. 

2 – Para que usamos suas informações? 

Seus dados pessoais serão utilizados somente para a finalidade da qual você            

forneceu para nós. Não compartilhamos suas informações com terceiros sem a           

sua autorização, exceto quando exigidos por lei ou ordem judicial. 

Nós usamos seus dados para: 

- Responder as informações que você nos solicitou;  

- Enviar informações sobre o trabalho da nossa Organização (notícias,          

campanhas, eventos e demais novidades que estivermos realizando); 

- Manter o histórico e registro de seu relacionamento conosco; 

- Processar e reconhecer o registro de suas doações; 

- Solicitar seu apoio (financeiro ou não) via e-mail, telefone, whatsApp ou redes             
sócias; 

- Entender como podemos melhorar nossos serviços e informações; 

O Pequeno Cotolengo Paranaense está comprometido em adequar-se com a          
Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPDP), por             

meio da implementação de medidas técnicas e organizacionais quando esta          
entrar em vigor. 

3 - Quem tem acesso aos seus dados? 

Profissionais qualificados que, como regra geral, terão acesso as suas          
informações somente para a finalidade para a qual foram coletadas. Os           

prestadores de serviços que foram contratados com o propósito de processar           

sua doação foram analisados e seguem as normas de segurança de seus               

dados pessoais. 

4 - O que fazemos para manter seus dados seguros? 



Estamos comprometidos em garantir a segurança e a privacidade de seus                     

dados pessoais. Usamos medidas adequadas para proteger seus dados           

pessoais e evitar a perda ou o uso indevido. 

5 - Por quanto tempo guardamos suas informações? 

Suas informações serão armazenadas durante o tempo necessário para atingir          

a finalidade para qual foram coletadas. Por exemplo, se você solicitar o            
descadastramento da nossa newsletter, não enviaremos mais notícias para         

você, porém iremos manter o registro de seus dados em nossa lista de             

supressão (inativa).  

Caso queira sair do nosso banco de dados, entre em contato pelo e-mail             

contato@pequenocotolengo.org.br. Suas informações serão totalmente     
excluídas. 

6 - É possível mudar minhas informações? Quais são seus direitos? 

Sim, entre em contato pelo e-mail contato@pequenocotolengo.org.br se        
precisar alterar ou atualizar seus dados pessoais. Para isso, poderemos          

solicitar uma prova de identidade. 

Garantimos o seu direito de acesso à informação. Você pode solicitar qualquer            

informação pessoal que tenhamos sobre você a qualquer momento, bem como           

solicitar a correção ou remoção desta informação. 

7 - Quando atualizamos esta política? 

Nós atualizamos esta política de privacidade quando é necessário. Por favor,           
verifique esta página regularmente para saber sobre possíveis mudanças. 

Última atualização: 24/07/2020  

Todos os direitos sobre este documentos pertencem ao Pequeno Cotolengo          
Paranaense. É proibido sua reprodução sem a autorização expressa e por           

escrito. 
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