POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO USUÁRIO
Nossa Política de Privacidade é feita para que possamos, com base no seu
consentimento, interesses legítimos ou em outra base legal da Lei de Proteção
de Dados, processar seus dados para as ﬁnalidades aqui listadas.

O QUE SÃO
OS DADOS
PESSOAIS?

São os dados relacionados à pessoa natural/física,
identiﬁcada ou identiﬁcável, fornecidos pelo Cliente
ou pelo Usuário, tal como nome, sobrenome, data de
nascimento, documento de identiﬁcação, endereço
residencial ou comercial, telefone, e-mail e os dados
relativos à pessoa jurídica, tais como razão social,
CNPJ, endereço comercial, etc;

O QUE SÃO
OS DADOS
SENSÍVEIS?

São os dados pessoais sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, ﬁliação a
sindicato ou a organização de caráter religioso,
ﬁlosóﬁco ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural/física.

COLETA
RESPONSÁVEL
DE DADOS

OBRIGAÇÕES
DO USUÁRIO

QUANDO
COLETAMOS
SEUS DADOS?

Nossa responsabilidade é não coletar qualquer dado
que possa identiﬁcar você, sem que haja seu
expresso consentimento, necessidade por conta de
contrato ﬁrmado conosco ou interesse para tanto.
Além disso, uma vez autorizado o uso, por seu
interesse, também nos responsabilizamos por adotar
medidas seguras para o tratamento adequado à
ﬁnalidade.

Para que tudo dê certo e esteja dentro dos
parâmetros legais, você deve ler esta Política de
Privacidade e nossos Termos de Uso e navegar em
nosso site somente se concordar com eles.

São coletados somente os dados fornecidos no ato
de doação, apoio à Moeda do Bem e se tornar um
negócio do bem.
Não coletamos dados pessoais de usuários do site
que não se enquadrem em uma das opções acima
relatadas.

A ﬁm de registro e identiﬁcação, coletamos os
seguintes dados:

PORQUE
COLETAMOS
SEUS DADOS?

Se você for Doador ou Apoiador, será necessário
fazer um cadastro no site “Ok Pago” (www.okpago.com.br). Neste cadastro, serão coletados o nome,
e-mail, CPF ou CNPJ, gênero, data de nascimento e
endereço residencial ou comercial. Os dados de
cartão de crédito não serão coletados pela Moeda do
Bem, somente pela plataforma de pagamento.
Se você for um Negócio do Bem, serão coletados os
dados, como nome completo, telefone, e-mail, CPF
ou CNPJ.
A ﬁnalidade da coleta desses dados é o registro de
nossos apoiadores/doadores. Também usamos o seu
CEP para identiﬁcar a origem da doação. Os dados
armazenados não serão utilizados para outros ﬁns.

EXISTE
COMPARTILHAMENTO
DOS DADOS QUE
COLETAMOS

Nós poderemos compartilhar seus pessoais com as
organizações a qual você está ajudando. Isso
signiﬁca que as ONG`s as quais você ajuda, poderão
ter o conhecimento dos seus dados pessoais,
incluindo o valor de doação.
Compartilhamos estes dados com a ﬁnalidade
especíﬁca de viabilizar as organizações a prestar
declarações às autoridades ﬁscais.
Haverá, ainda, compartilhamento de dados nas
seguintes hipóteses:
Com autoridades judiciais, administrativas ou
governamentais competentes, sempre que houver
determinação legal, requerimento, requisição ou
ordem judicial;
De
forma
automática
em
caso
de
movimentações societárias, como fusão, aquisição e
incorporação.

INDICAMOS
LINKS DE
SITES
TERCEIROS?

ONDE
ARMAZENAMOS
OS DADOS
COLETADOS?

POR QUANTO
TEMPO
ARMAZENAMOS
OS DADOS?

QUEM TEM
ACESSO
AOS DADOS
PESSOAIS?

QUAIS SÃO
OS DIREITOS
DO USUÁRIO?

Sim, a Moeda do Bem fornece links para outros sites,
os quais, se clicados por você, poderão coletar seus
dados pessoais. As práticas de informações desses
sites de terceiros vinculados à Moeda do Bem não
são cobertas por esta Política de privacidade. Você
deverá observar e concordar ou não com a Política de
Privacidade e tratamento de dados realizado por
cada um destes terceiros, não sendo a Moeda do
Bem responsável pela sua utilização nestes sites e/ou
plataformas.

Armazenamos os dados coletados no nosso banco de
dados, bem como na plataforma do Google Drive
(https://www.google.com.br/drive/apps.html), com a
ﬁnalidade de manter o registro, localização e
identiﬁcação dos doadores e parceiros.

Somente armazenamos os dados necessários para
identiﬁcação dos doadores ou representantes de
pessoas jurídicas pelo período necessário para
comprovação da relação mantida entre as partes, ou
até que exerça o seu direito de oposição, direito a ser
esquecido ou retire o consentimento.
Depois de decorrido o respectivo período de
conservação, a Moeda do Bem eliminará os dados
sempre que os mesmos não devam ser conservados
para ﬁnalidade distinta que possa subsistir.

Somente a Moeda do Bem, plataforma de
pagamento online por nós utilizada (OkPago), e as
ONG`s beneﬁciadas possuem acesso aos dados
pessoais dos nossos usuários, doadores e parceiros.

Acesso aos dados que possuímos sobre você;
A correção de quaisquer
estiverem errados;

dados

pessoais

que

A retirada de seu consentimento em relação aos
dados pessoais coletados sob a base legal do
consentimento, isto é, dados que coletamos com seu
consentimento destacado;
O seu esquecimento. Você poderá fazer isso pedindo
que apaguemos todos os seus dados pessoais e
identiﬁcáveis que estiverem sob nossa guarda;
A portabilidade dos dados a outro fornecedor de
serviço ou produto, mediante requisição expressa e
observados os segredos comercial e industrial, de
acordo com a regulamentação do órgão Controlador;
A comunicação da informação das entidades
públicas e privadas com as quais nós realizamos uso
compartilhado de dados;
A oposição ao tratamento realizado com fundamento
em
uma
das
hipóteses
de
dispensa
de
consentimento, em caso de descumprimento ao
disposto na legislação.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser solicitar
quaisquer das opções acima, mande um e-mail para
contato@moedadobem.com.

LEU ATÉ AQUI
E CONCORDOU
COM NOSSA
POLÍTICA DE
PRIVACIDADE?

Que ótimo! Agora você pode
utilizar nosso site e entrar
em contato conosco à
vontade.

LEU ATÉ AQUI
E NÃO CONCORDOU
COM NOSSA
POLÍTICA DE
PRIVACIDADE?

Sentimos muito.
Recomendamos que você
pare imediatamente de
acessar o nosso site.

Não coletamos dados pessoais sem que você concorde.
Nós apenas entraremos em contato se formos autorizados por você.
Este documento teve sua última atualização em maio de 2021.

